Karrieremesse
Aabenraa 2018
Tirsdag 30. oktober kl. 9.00-16.30 i Arena Aabenraa

Velkommen
Velkommen til Karrieremesse 2018 i
Arena Aabenraa. Karrieremessen giver dig
mulighed for at møde de virksomheder og
uddannelser, der er i vores område.
Du vil opdage, at der er mange forskellige
karrieremuligheder i Sønderjylland. Faktisk er
der adgang til 348.800 arbejdsplader inden
for en times kørsel fra Aabenraa, og mange
af de jobs ligger i virksomheder i Aabenraa
Kommune. Du kan blive alt fra læge og
sygeplejerske på sygehusene, revisor eller
speditør på kontoret til elektriker eller kok i
felten.
Når du møder op til karrieremessen står
virksomheder og uddannelser klar til at tale
med dig. Det er derfor en god idé at være
forberedt. Vi har derfor i dette messekatalog
lavet en introduktion til alle de virksomheder
og uddannelser, du kan møde på karrieremessen. Vælg dem ud, du synes, lyder som
noget for dig, og tal med dem på standene.
Er du forberedt og åben på at møde virksomhederne og uddannelserne til karrieremessen, vil du nemlig få viden og inspiration til at
træffe dit valg omkring uddannelse og job.

Har du lyst til at få pudset dit CV af med et
professionelt billede af dig selv, så har vi hyret
en fotograf, der hele dagen står klar til at
tage et knivskarpt profilbillede af dig.
Fra kl. 15-16.30 er der åbent for alle, så
tag gerne venner og familie med, og udnyt
muligheden for dialog med virksomhederne
og uddannelserne.
Som borgmester glæder jeg mig over, at
vi har et så alsidigt arbejdsmarked med så
mange forskellige jobmuligheder. Jeg håber,
at der også er et, der passer til dig, når du
er klar til job – for der er brug for dig på det
sønderjyske jobmarked.
Rigtig god forberedelse.
Vi ses til karrieremessen.
Venlig hilsen
Thomas Andresen
Borgmester
Aabenraa Kommune
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Virksomheder og
uddannelsesinstitutioner
du kan finde på messen

10. Aabenraa
Abena
Advokatfirmaet Fink
AG Electric A/S
AOF Syd
ARKIL A/S
Arla Foods Amba - Kruså og Branderup Mejeri
Arwos
BIL&CO A/S
Bygma A/S - Aabenraa
Chr. Johannsen A/S
Contiga Tinglev A/S
Dangaard A/S
Danske Bank
Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
DHL Freight (Denmark) A/S
DTK - Dansk Transport Kompagni A/S
Erhvervsakademi Sydvest
Erhvervsakademi Kolding, IBA
Erling Andersen Snedker og Tømrerforretning A/S
ETU forsikring A/S
EUC Syd
EY
Fakkelgaarden A/S
Fleggaard Holding A/S
Fleggaard Leasing / Auto
Føtex Aabenraa
Gråsten Landbrugsskole
HLT Service
Hotel Europa
H. P. Therkelsen A/S

IBC Aabenraa
Intego
ITD
Jobcenter Aabenraa
KH OneStop A/S
Kohberg Bakery Group A/S
Kreditbanken
Lesjöfors A/S - Tinglev
Lindpro
LO Sønderjylland
Meldgaard
Nagel Danmark A/S
Nybro Beskæftigelse, herunder STU
Padborg Elevforum
Produktionshøjskolen Meritten
Region Sønderjylland-Schleswig
Revisionscentret Aabenraa
Salus Boligadministration
SDU
Shop i City - Aabenraa
Skifter Lastbil A/S
Social- og Sundhedsskolen Syd
Syd- og Sønderjyllands Politi
Sydbank
Sygehus Sønderjylland
Sønderjyllands Revision
UC Syd
Ungdommens Uddannelsesvejledning
VUC Syd
Aabenraa Kommune
Aabenraa Statsskole
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10 gode råd

til dig der skal på Karrieremesse

1
2
3
4
5

Læs rådene
Hvis du starter med at læse disse råd, er du godt klædt på til at tage på
messe, og så er du samtidig sikker på, at du ikke har glemt nogle vigtige
ting.

Vær forberedt
Sørg for at forberede dig grundigt inden du tager på messe. Du kan på
forhånd undersøge virksomheder og uddannelsesinstitutioner, du gerne
vil besøg på messen, og lave et godt CV med en beskrivelse af dig selv,
din baggrund og dine uddannelser, så du viser udstillerne hvorfor du er
interessant.

Læg en plan
Allerede inden du kommer på messen, skal du beslutte dig for hvilke
udstillere du gerne vil besøge. Gør derfor op med dig selv, hvorvidt du
er kommet på messe for at søge job, praktikplads eller uddannelse, og
vælg dernæst de udstillere der passer bedst til dine ønsker. Når du har
udvalgt dine udstillere, skriver du dem ind i MIN PLAN.

Forbered en tale
Det er altid en god idé at forberede en elevatortale. Det er en 2 minutters
tale, hvor du fortæller udstilleren om dine kompetencer, din viden og din
passion. Og du har altså kun 2 minutter, så sørg for at talen er præcis og
velformuleret, og at du har øvet den inden du går til messe.

Stil spørgsmål
Forbered nogle spørgsmål hjemmefra, så du er klar til at stille dem til de
virksomheder og uddannelsesinstitutioner, du gerne vil snakke med.
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Tag noter
Du kommer til at snakke med rigtig mange udstillere på Karrieremessen,
og når du kommer hjem, kan det sommetider være svært at skelne den
ene udstiller fra den anden. Husk derfor at tage noter undervejs, så du
bedre kan huske hvem du har snakket med hvornår og om hvad.

Lav aftaler
Hvis du snakker med en udstiller der lyder interessant, så husk at lave
en konkret aftale med dem. I kan enten aftale af mødes kl. 15-17 eller
måske en helt anden dag. Under alle omstændigheder er det vigtigt at
du skriver dine aftaler ind i MINE AFTALER, bagerst i messekataloget.

Vær opsøgende
Når du har færdig med at snakke med de udstillere, som du på forhånd
har udvalgt, så har du mulighed for at gå på opdagelse blandt de mange
andre udstillere. Her skal du være nysgerrig og opsøgende, og have din
elevatortale klar.

Overhold dine aftaler
Når du laver en aftale om at mødes med en virksomhed, så forpligter du
dig også til at overholde den. Husk derfor at skrive alle dine aftaler ned
her i messekataloget, så du er sikker på at huske dem. Du skal også
huske at få telefonnummeret på din kontaktperson hos virksomheden, så
du kan ringe og melde afbud, hvis du bliver forhindret.

Vær aktiv efter messen
Hvis du har lavet aftaler med udstillere på messen, så husk at kontakte
dem kort tid efter messen. Send dem eventuelt dit CV igen, giv dem
elevatortalen på skrift, og sørg for at få en aftale om, hvordan I holder
kontakten i fremtiden
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10. Aabenraa
Aabenraa Kommunens tilbud om
10. klasse.

Vil du gerne gøre dig klar til at starte på en
ungdomsuddannelse?
• Er du parat til at udfordre dig selv fagligt?

Antal ansatte i organisationen
18

• Er du klar til at indgå i et nyt fællesskab med andre
unge?
SÅ ER 10. AABENRAA NOGET FOR DIG!
10. Aabenraa henvender sig til dig, som ønsker øget
faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at
kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ansættelses-/ studiested
Dronning Margrethes Vej 13
6200 Aabenraa
Kontaktinformationer
10.aabenraa
Dronning Margrethes Vej 13
6200 Aabenraa

I 10. klasse skal du ”gå på opdagelse”, turde være
nysgerrig og have lyst til at indgå i nye fællesskaber
med andre unge. Du har rettigheder, pligter og ansvar.
Vi forventer af dig, at du sætter overlæggeren højt.

73 76 87 75

VI VIL MØDE DIG MED:
• Faglige udfordringer

post@10aabenraa.dk
www.10aabenraa.dk

• Krav, der målretter, modner og forbereder dig til dit
ungdoms- og kommende voksenliv
• Et godt ungemiljø

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave
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Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb

Abena
Abena er en global virksomhed indenfor
healthcare og almindelige forbrugsartikler, vi eksporterer til mere end 60 lande i
hele verden.

Antal ansatte i organisationen
1.800
Ansættelses-/ studiested
Egelund 35
6200 Aabenraa
Kontaktinformationer
Abena
Egelund 35
6200 Aabenraa

Du kender Abena og vores produkter. Allerede fra dengang du var lille og gik med ble, til nu hvor du benytter
vores produkter til at pakke din madpakke ind og sikkert
drikker kaffe af et papkrus, der kunne komme fra os.
Vi er en virksomhed, der er i øjenhøjde med lokalsamfundet og med fokus på miljøet.
Vi er primært kendt for vores inkontinens-artikler, men
er meget mere end det. Vid-ste du, at vi også sælger
servietter, hæfteplaster, håndsprit, engangsservice og
skraldespande, som du møder på skoler, hospitaler,
supermarkeder – ja selv på Roskilde Festivalen, hvor vi
sammen med festivalen er med til at sikre en biologisk
nedbrydelighed på forbrugsartiklerne.
Medarbejder i Abena
Vi mener, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Vores
sønderjyske værdier; tillid, retfærdighed og samarbejde
er vores rette-snor i samarbejdet med hele verden.

www.abena.dk

Skal vi være kolleger?
I Abena har du mange muligheder for at få en spændende hverdag. Vi er en rummelig arbejdsplads, hvor vi
tror på at forskellig-hed er en fordel for os alle.

hr-group@abena.dk

Se vores stillinger på www.abena.dk.

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb
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Advokatfirmaet Fink

Advokatfirmaet Fink
Vi er en advokatvirksomhed, som
yder juridisk bistand til både privat- og
erhvervsklienter.

Antal ansatte i organisationen
8 jurister og 10 sekretærer

Advokatfirmaet Fink er Aabenraas største advokatkontor.
Vi rådgiver inden for både privat- og er-hvervsret.
Vi bygger på en lang tradition for solid råd-givning, og
vores jurister har en bred juri-disk indsigt med hver sit
speciale.

Ansættelses-/ studiested
Klinkbjerg 1
6200 Aabenraa

Vi kombinerer juridiske problemstillinger med praktiske
løsninger på enkel vis og i et sprog som er til at forstå.
Vi har fokus på at være grundige, tilgængelige og hurti-ge med vores klienters behov i centrum.

Kontaktinformationer
Advokatfirmaet Fink
Klinkbjerg 1
6200 Aabenraa

En hverdag med alsidige opgaver
Hos Advokatfirmaet Fink er der mulighed for at uddanne
sig som henholdsvis advo-katsekretær og advokat.
Vi tilbyder en alsidig arbejds-/uddannelsesplads, hvor
du får mulighed for både personlig og faglig udvikling
med mulighed for at specialisere sig inden for et bestemt juridisk område.

74 62 15 16
aab@advfink.dk
www.advfink.dk

Advokatfirmaet Fink har en flad organisati-onsstruktur,
hvor der kommunikeres i øjen-højde.

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave
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Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb

Aabenraa
Tlf. 7362 3800

Christiansfeld
Tlf. 7456 1340

AG Electric A/S
AG Electric A/S har følgende
kernekompetence:
• Intelligente bygningsinstallationer
• Køl/ventilation
• Landbrug
• Industri
• Energioptimering
• Sikringsløsninger.

AG Electric er en af Sønderjyllands største el-installatør.

Indenfor sikringsanlæg er vi
F&P/DBI godkendt:
• Alarm
• Video
• Brand-/automatisk
brandventilationsanlæg

Hos AG Electric er der mulighed for at uddanne sig
indenfor stærkstrøm og svagstrøms elektriker.
Vi tilbyder en alsidig arbejds-/uddannelsesplads, hvor
du får både personlig og faglig udvikling med mulighed
for at specialisere sig inden for et bestemt el-område.
AG Electric har en flad organisationsstruktur, hvor vi
kommunikerer i øjenhøjde.

Vi rådgiver og udfører alle former af elinstallationer for
både privat- og erhverv.
AG Electric udfører ALT i el herunder de førende intelligente bygningsinstallationer samt industri og landbrugsinstallationer og ikke mindst data og sikringsområdet.
Indenfor data og sikringsområder er det alt fra trådløse-datanetværk til tyverialarmer og videoovervågning.

Antal ansatte i organisationen
Ca. 50 svende og ca. 10 lærlinge
Ansættelses-/ studiested
Hovedkontoret ligger i Aabenraa og
afdeling i Christiansfeld.

Aabenraa
Tlf. 7362 3800

Kontaktinformationer
AG Electric A/S
Kathale 18
6200 Aabenraa

Christians
Tlf. 7456 1

73 62 38 00
www.ag-electric.dk

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb
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AOF SYD
AOF SYD er en almen uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelser i
Haderslev, Sønderborg, Tønder og
Aabenraa Kommune.
AOF SYDs formål er at tilbyde uddannelser og kursusforløb, som gør at den
enkelte borger kan udnytte sit personlige
potentiale i arbejdslivet og udfolde et
aktivt og de-mokratisk medborgerskab i
samfundet.

Antal ansatte i organisationen
50 faste og 80 løstansatte
Ansættelses-/ studiested
AOF SYD har hovedkontor på Nørretorv
3 i Aabenraa og undervisningssteder
i Haderslev, Sønderborg og Tønder
Kommune.
Kontaktinformationer
AOF SYD
Nørretorv 3
6200 Aabenraa

AOF SYD tilbyder forberedende voksenun-dervisning
(FVU) og ordblindeundervisning (OBU).
Vi har mange års erfaring med denne type undervisning,
og derfor ved vi, hvor vigtigt det er at tage udgangspunkt i de forudsæt-ninger, som den enkelte kursist har.
Vi ved også, at undervisningen giver rigtig gode resultater, når den finder sted på små hold med en nærværende underviser, der kan hjælpe og støtte kursisten direkte
i lokalet.
Vi benytter naturligvis moderne undervis-ningsmetoder,
undervisningsteknikker og hjælpemidler som fx PC,
Ipad, Iphone, håndscanner, CD-ord og Ordnet. Disse
er med til at gøre kursistens hverdag lettere og samtidig
åbne for nye mulighe-der i forhold til job og uddannelse.
Der kræves ingen forudsætninger for at kunne deltage.
Vi lærer kursisten at an-vende både hjælpemidler og
hjælpepro-grammer. Desuden tilbyder vi kursisten en
test for at afklare udgangspunktet for un-dervisningen
samt beskrive mål for, hvad kursisten ønsker at få ud af
den. Undervis-ning og test er gratis for voksne, der er i
målgruppen.
Se mere om indholdet på www.aofsyd.dk.

74 62 24 23
aof@aofsyd.dk
www.aofsyd.dk
/AOFSYD

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave
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Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb

ARKIL A/S
Arkil er en af Danmarks største
entreprenørvirksomheder. Hvert år
udfører vi opgaver for blandt andet
Vejdirektoratet og Banedanmark samt
mange kommunale forsyningsselskaber.

Arkil bygger broer og råhuse, lægger kabler, anlægger nye veje og renser forurenet jord. Vi renoverer og
anlægger kloakker, laver byggemodningsprojekter,
arbejder med naturgenopretningsprojekter og udvider
industri- og lystbådehavne rundt om-kring i Danmark.
Vi råder over fire asfaltværker i Danmark og løser opgaver inden for vejservice i hele landet.

Antal ansatte i organisationen
Der er 1800 medarbejdere i hele
Arkil-koncernen. Vi har afdelinger i
Danmark, Tyskland, Irland og Sverige.

Karrieremuligheder
Vi tilbyder praktikpladser inden for uddannelser som
anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger.

Ansættelses-/ studiested
Hovedkontoret ligger ved Hammelev.
I Rødekro har vi afdeling i Brunde Vest 2,
6400 Rødekro.

Uddannelserne giver dig mulighed for at arbejde med
en bred vifte af anlægsarbejde inden for entreprenørbranchen.

Kontaktinformationer
Arkil A/S
Søndergård Alle 4
6500 Vojens

Som lærling i Arkil bliver du tilknyttet en mentor, som
sørger for, at du får sparring og følges tæt i løbet af din
uddannelse.
Samtidig bliver du en del af en stor elevgruppe, hvor der
i løbet af året er fællesar-rangementer.

73 22 50 50
arkil-elev.dk

I Arkil bliver du en del af et professionelt team og en stor
landsdækkende koncern.

/Arkil

Der er rigtig gode jobmuligheder efter endt uddannelsesforløb. Samtidig lægger vi stor vægt på efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere.

/arkilelever
/company/arkil-as
Find os på Youtube

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb
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Arla Foods Amba Kruså og Branderup Mejeri
På Kruså mejeri producerer vi årligt ca.
30.000 ton hvidost/saltost og vores
primære brand er Apetina. Branderup
mejeri pro-ducerer årligt 30.500 ton
mozzarella til Europa og lidt til resten af
verden.

Antal ansatte i organisationen
235 i Kruså
80 i Branderup
Ansættelses-/ studiested
Arla Foods er en international virksomhed med mejerier spredt rundt i hele
verden. Hovedkontoret ligger i Viby.
Kontaktinformationer
Arla Foods Amba
Sønderhøj 14
8260 Viby J.

Som Mejeritrainee i Arla bliver du ekspert i topmoderne
mejerimaskiner og får hjemmebane i hele produktionsprocessen. Du kommer til at arbejde i en stor, international virksomhed, hvor moderne teknik og kendte
mærkevarer bliver en del af din dagligdag.
Kickstart din karriere i en global og bæredygtig virksomhed, der bringer sundhed og inspiration ud i verden på
naturlig vis, og vær med til at skabe fremtidens mejeri
sammen med os.
Uddannelsen til mejerist er en erhvervsuddannelse, der
veksler mellem skoleophold og praktik. Dit uddannelsesforløb varer 3 år og 1 måned, og du får løn fra første
dag. Din elevtid vil veksle mellem skoleophold på Kold
College i Odense og praktik på mindst to mejerier. I
praktikken bliver du en del af holdet i produktionen og
lærer at fremstille mejeriprodukter fra bunden.
Du kommer med andre ord i nærkontakt med produkterne og får næse for kvalitet. Samtidig får du et godt
indblik i topmoderne mejeridrift og produktionsprocesser og bliver en del af en strømlinet produktion, hvor
LEAN og optimeringsprojekter er en del af hverdagen

89 38 10 00
www.arla.dk/om-arla/job-karriere/
/ArlaDanmark

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave
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Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb

Arwos
Du slukker selvfølgeligt tørsten og
skyller efter pøller. Men bag armatur og
vandlås gemmer sig et sindrigt system
af rør, pumper og boringer. De er Arwos’
opgave.
Hanevand er nok en selvfølge, men
det kommer ikke af sig selv. Ligeså
skal rørene under jorden have den rette
størrelse – også når skybrud rammer.
Med andre ord: Arwos drifter hverdagens
forsyning og designer morgendagens.

Antal ansatte i organisationen
100
Ansættelses-/ studiested
Hovedkontoret på Forsyningsvejen 2.
Renseanlæg bl.a. Stegholt i Aabenraa.
Kontaktinformationer
Arwos
Forsyningsvejen 2
6500 Vojens

Forsyningsbranchen står foran en rivende udvikling.
Nye teknikker vil eks. revolutionere måden, vi renser
vores vand på. Der skal også tænkes ud af boksen
med nye klimaløsninger. Samtidig vil rent vand være
en mangelvare mange steder i verden.
Den store verden kan synes langt fra Aabenraa, men vi
vil insistere på at være frontløber på udviklingen. Og du
kan være med!
Arwos er en arbejdsplads, hvor der er plads til alle.
Vi har brug for den kloge ingeniør til at tegne og
beregne fremtidens forsyning. Men vi har også brug
for den dygtige procesoperatør-elev, som kan lære at
håndtere den biologisk rensning.
Vi har altid minimum en ph.d.-studerende og specialestuderende tilknyttet. Du kan altså allerede, mens du
studerer, være med til at skabe ny viden i samarbejde
med os.
At passe på vores miljø er både en fælles opgave og et
fælles ansvar. Sammen skal vi give naturens ressourcer
uspoleret videre til de generationer, der kommer efter
os. Derfor hedder Aabenraa Kommunes forsyningsselskab Arwos, for navnet betyder ”Vores arv”.

76 93 00 00
www.arwos.dk
/arwosservice
/company/arwos

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb
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BIL&CO A/S
Aut. Forhandler af Toyota, Fiat
& Mitsubishi
Vi sælger og servicerer Toyota, Fiat og
Mitsubishi, samt tilbyder service og
reparation af alle bilmærker.

Antal ansatte i organisationen
90 dygtige og engagerede medarbejdere
Ansættelses-/ studiested
Vi uddanner indenfor salg og service i
alle afdelinger, og administration og kontor ligger også i vores afdeling i Kolding.
Kontaktinformationer
Salg, administration:
Henrik Lund
29 25 86 71

Vi er en af områdets største Autoforhandler med afdelinger i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Kolding.
I alle afdelinger har vi salgsafdeling, mekaniskværksted
og pladeværksted. Administrationen ligger i Kolding.
Toyota er et af verdens førende brands, og verdens
største producent af biler, hvilket selvfølgelig stiller store
krav på alle niveauer hos enhver Toyotaforhandler. Vi er
certificerede efter Toyota`s høje krav, herunder også ISO
14001 miljøcertificerede.
Vi uddanner mekaniske lærlinge i samarbejde med EUC
SYD i Aabenraa, Karosseri-tekniker i samarbejde med
Silkeborg Tekniske skole og sælgere/servicemedarbejdere i samarbejde med Mommark Handelsskole. Hos
Toyota gør vi det 112%. Vi vil gerne prale af, at vi har
et meget uformelt miljø, hvilket mange års anciennitet
blandt mange medarbejdere og nøglemedarbejdere er
det bedste bevis herpå.
Vores værdigrundlag er ganske enkelt at vi vil være et HIT:
• Høj tilgængelighed
• Imødekommenhed
• Troværdighed.

hl@bilogco.dk
Eftermarked/værksted:
Lars Knudsen

Uanset på hvilket niveau man bliver uddannet i autobranchen åbner det døre efterfølgende indenfor teknik,
salg, marketing og logistik.

29 24 55 19
lk@bilogco.dk
www.bilogco.dk
/bilogco
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Om Bygma - historien om en dansk
virksomhed i udvikling
Bygma er en solid virksomhed med en
stolt historie. I Bygmas lange historie har
det altid været den samme grundlæggende filosofi som virksomheden er blevet drevet efter. Det gode købmandskab,
flid og fremsynethed er grundstenene i
Bygmas forretning. En filosofi som også
vil kendetegne Bygma i fremtiden.

Antal ansatte i organisationen
Bygma Gruppen beskæftiger ca. 2.200
ansatte fordelt på mere end 100 forretningsenheder i hele Norden.
Ansættelses-/ studiested
Bygma´s hovedkontor ligger i Herlev,
men da Bygma har over 100 afdelinger
i hele norden, er der rig mulighed for at
blive trainee i store dele af Danmark.
Kontaktinformationer
Bygma A/S
Transformervej 10
2730 Herlev
Att: HR afdelingen

Koncernen er den største danskejede leverandør til
byggeriet, med aktiviteter inden for salg og distribution
af byggematerialer til både større og mindre byggerier.
Karrieremuligheder
Drømmer du om en alsidig og spændende karriere?
Så søg ind som salgstrainee i Bygma, hvor vi over en
2-årig periode udvikler dig til et af landets dygtigste
salgs- og rådgivningstalenter. I Bygma har vi uddannet
trainees i en lang årrække, så du vil fra starten være i
erfarne og trygge hænder.
Når du er færdiguddannet, står du med efterspurgte
og anerkendte kompetencer. Vi uddanner trainees med
det mål at beskæftige dem i udfordrende og spændende job i Bygma koncernen. Som salgstrainee har du
mulighed for en fremtid som sælger, enten internt i en af
vores forretninger eller som kørende sælger, butikschef,
salgschef eller måske direktør for en af forretningerne.
Vi er kendt for at passe på vores medarbejdere, og på
grund af vores størrelse har vi ressourcerne til at efteruddanne og videreudvikle dig. Det er værd at huske,
hvis du gerne vil se frem til et arbejdsliv med ansvar og
indflydelse.

44 54 17 00
 ww.bygma-salgstrainee.dk/
w
bliv-salgstrainee/

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb

Karrieremesse
Aabenraa 2018

17

Chr. Johannsen A/S
Chr. Johannsen A/S er en entreprenørvirksomhed der bygger; erhvervs og industri
byggeri, skoler og boliger m.m.
Vi har blandt andet medvirket i byggeriet
af Arena Aabenraa.
Vores mission er at gør kundernes planer
og ideer til virkelig byggeri.

Antal ansatte i organisationen
75 medarbejder; 15 på kontoret
og 60 håndværker på byggepladser.
Ansættelses-/ studiested
Vi har vores administration og lager i
Rødekro.
Kontaktinformationer
Chr. Johannsen A/S
Kometvej 26B
6230 Rødekro

Chr. Johannsen A/S er en veldrevet ejerledet entreprenør virksomhed, med en meget markant markedsposition indenfor energi- og erhvervsbyggeri.
Virksomheden har rødder tilbage til 1952 og beskæftiger 80 medarbejdere, der arbejder inden for bygge
og anlægs opgaver, som vi løser i fag-, hoved- og
totalentrepriser.
En hverdag med spændende arbejdsopgaver
Hos Chr. Johannsen A/S er der mulighed for at uddanne sig inden for betonkonstruktioner og anlægsarbejder.
Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø og tilbyder en alsidig
arbejds-/uddannelsesplads, hvor du får mulighed for
både personlig og faglig at udvikling dig. Du kommer til
at arbejde med fagligt dygtige kollegaer. Der arbejdes i
teams, hvor du kommer til at referere til en formand.
Vi har 5 lærlinge ansat. I 2017 og 2018 blev en af vores
lærlinge Dansk mester i beton konstruktioner i Skills,
han skal repræsentere Danmark ved EuroSkills i Budapest, september 2018.

Ellen Bergman:
21 41 87 58
eb@byggeriforpengene.dk

Ud over lærlingen beskæftiger vi svende, Ingeniører
og konstruktører, formænd, kloakmestre, bogholdere,
teknisk assistenter, struktøre, ufaglært, maskinfører
og chauffører.

www.byggeriforpengene.dk
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CONTIGA TINGLEV A/S - en pioner
inden for dansk elementproduktion.
Contiga Tinglev A/S er en af Nordeuropas førende producent af præfabrikerede
betonelementer. Som totalleverandør af
rådgivning, tegning, statik, produktion og
montage har vi i mere end 30 år banet
vejen for nye løsninger og gjort det umulige muligt indenfor konstruktion, produktion og montage af betonelementer.

Antal ansatte i organisationen
450
Ansættelses-/ studiested
Contiga Tinglev ApS
Mads Clausensvej 58
6360 Tinglev
Kontaktinformationer
Att. Anette Kadla Nielsen

Med dygtige og motiverede medarbejdere laver vi
elementer af høj kvalitet til alle former for byggeri – fra
enfamiliehuse til de største kontorer, hoteller, institutioner og industribygninger.
Vi er kendt for totalløsninger og jysk grundighed.
Kvalitet er vores vartegn, og fleksibilitet er vores styrke.
I dag er Contiga Tinglev en del af Heidelberg Cement
Group med 15 produktionsanlæg henholdsvis i Danmark, Norge, Sverige, Polen, Tyskland og Letland og
beskæftiger 450 medarbejdere på fabrikken i Tinglev.

Vi søger mennesker, der vil noget
Er du typen, der brænder for at gøre en forskel inden for
det moderne byggeri? Så har du det ligesom os. Og så
har vi måske det helt rigtige job til dig. Bliv klogere på
Contiga Tinglev som arbejdsplads på vores job site ved
at klikke på Hvorfor Contiga Tinglev?

52 17 10 24
akn@contigatinglev.dk
www.contigatinglev.dk
/company/contiga-tinglev-a-s
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Dangaard A/S
Dangaard er en af Skandinaviens største,
uafhængige engrosvirksomheder.
Fra hovedkontoret i Padborg, har
Dangaard i snart 30 år, samarbejdet med
retailere i hele Europa og resten af verden.

Antal ansatte i organisationen
Ca. 80 fld- og deltidsmedarbejdere
samt afløsere
Ansættelses-/ studiested
Hovedkontoret ligger i Padborg, mens
lager- og logistik ligger i Flensborg
i Tyskland lige ved den dansk/tyske
grænse.
Kontaktinformationer
Dangaard Electronics A/S
Industrivej 1
6330 Padborg

Fra vores base i Padborg styrer vi indkøb og salg af
hvide varer, radio & TV, små-el, smartphones, tablets,
livingartikler, kosmetik, rengøring eller værktøj inden for
alle de store og kendte brands.
Det har vi gjort med stor succes i snart 30 år. Vi er
blandt Nordens største grossistvirksomheder og forsyner retailere i det meste af Europa. Vi taler 14 sprog
flydende, og der er fart over feltet uanset, om vi er ved
at lukke en stor aftale eller udfordrer hinanden i bordtennis eller Playstation.
Du får en spændende uddannelse i international handel
med godt købmandskab i højsædet. Vi er et godt sted
at starte karrieren, for vi ansætter ikke bare elever, men
kommende stærke medarbejdere. Har du den rigtige
indstilling og masser af energi, er mulighederne mange.
Mange af vores tidligere elever har i dag lederstillinger i
vores virksomhed, og flere af dem har hængt fast i mere
end 15 år.
Du får rig mulighed for personlige og faglige udfordringer – og måske et ophold hos vores datterselskab
gaming specialisten Click Entertainment, der har base i
London, men hele verden som handelsplads

72 30 34 00
www.dangaard.com
/company/dangaard
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Danske Bank
Danske Bank er en nordisk bank med
stærk lokal forankring og tætte forbindelser til resten af verden. Vi har i
mere end 145 år hjulpet mennesker og
virksomheder i Norden med at realisere
deres ambitioner. Danske Bank har mere
end 19.000 medarbejdere i 16 lande
over hele verden, som betjener vores 3,4
millioner privatkunder, erhvervskunder og
institutionelle kunder.

Antal ansatte i organisationen
19.700

Er du snart færdiguddannet? Eller stadig i gang med
studierne? Vi tilbyder studiejob, praktikophold, et internationale graduateprogram og andre muligheder for dig,
der er ved at tage de første karriereskridt. Hvert år tager
vi også en række finansøkonom- og finansbachelor-studerende ind til praktikforløb.
I Danske Bank er ambition noget, vi deler. Med vores
kunder. Vores medarbejdere. Og vores omgivelser.
Vi forsøger hele tiden at flytte grænserne på bankområdet og skabe løbende forbedringer i vores tilgang til
kunderne. Søg job hos Danske Bank og bliv en del af
vores internationale fællesskab af mere end 19.000
medarbejdere.

Ansættelses-/ studiested
Kontaktinformationer
www.danskebank.com/careers
/danskebankcareers
@danske_bank_careers
/company/contiga-tinglev-a-s
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Deutsches Gymnasium
für Nordschleswig
Vi er et almindelig dansk gymnasium, men
alt foregår på tysk. Hvis du vil påbegynde
uddannelsen på den Deutsche Gymnasium, skal du tale tysk, selvom der er ingen
krav for tysk på modersmål. Du får indblik
i to kulturer, og du lærer at se verden fra
to forskellige synsvinkler.

Hvis du afslutter på den Deutsche Gymnasium, får
du din studentereksamen ganske som på en dansk
gymnasium. Derudover har vores studenter tilgang til de
tyske universiteter efter gymnasiet.
Vi har små hold og kan derfor understøtte vores elever
meget godt under uddannelsen.

Antal ansatte i organisationen
40
Ansættelses-/ studiested
Svinget 26-28 i 6200 Aabenraa,
ved siden af statsskolen.
Kontaktinformationer
Deutsches Gymnasium
Svinget 26-28
6200 Aabenraa
kontakt@deutschesgym.dk
www.deutschesgym.dk

Karrieremesse
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DHL Freight (Denmark) A/S
DHL Freight, Danmark er en del af
verdens førende logistikvirksomhed
Deutsche Post DHL Group.
DHL er repræsenteret i over 220 lande
og territorier verden over og er dermed
verdens mest internationale virksomhed. Med 480.000+ medarbejdere
på verdensplan kan vi tilbyde enhver
logistikløsning.
I DHL Freight, Danmark er vi 230+
engagerede medarbejdere fordelt
på 6 forskellige lokationer i landet.

Antal ansatte i organisationen
230+ medarbejdere
Ansættelses-/ studiested
Vores hovedkontor er placeret i Brøndby.
Derudover har vi underafdelinger i Padborg, Esbjerg, Aalborg, Taulov & Viby.

I DHL Freight får du mulighed for at komme med på
en spændende rejse. Vi lægger vægt på, at give dig
den bedst mulige uddannelse, en bred erfaring samt et
stærkt netværk.
Som elev i DHL Freight, Danmark vil du opleve en
hverdag, med frihed under ansvar og hvor du får stor
indflydelse på dine egne arbejdsopgaver.
Du bliver en aktiv del af hverdagen og får med tiden
selvstændige opgaver. Du vil få et bredt indblik i jobbet
som speditør og bliver en del af et kompetent team
med god mulighed for faglig sparring og feedback fra
dine kollegaer og din nærmeste leder.
Det daglige samarbejde bygger på gensidig respekt og
godt købmandskab, hvilket er med til at gøre det sjovt
og meningsfyldt at gå på arbejde. Vi tilbyder en 2-årig
elevuddannelse i en international virksomhed, hvor du
bliver en del af en fleksibel, udviklende og ambitiøs
arbejdsplads. Målet er, at vi efter endt elevtid kan tilbyde
dig en stilling, hvor vi sammen kan videreudvikle på dine
personlige kompetencer og ønsker for fremtiden.

Kontaktinformationer
DHL Freight (Denmark) A/S
Banemarksvej 48
2605 Brøndby
70 130 180
dk.freight.hr@dhl.com
 hlfreight.youngcrm.com/page/dhld
freight
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DTK - Dansk Transport Kompagni A/S
DTK’s formål er at levere transportløsninger til både direkte kunder og til transportkolleger og speditører. Vi ønsker at være
et klart brand, konkurrencedygtig samt et
pålideligt led i logistikkæden.

Antal ansatte i organisationen
40
Ansættelses-/ studiested
Hermesvej 18
6330 Padborg
Kontaktinformationer
Dansk Transport Kompagni A/S
Hermesvej 18
6330 Padborg

Mission
DTK udfører internationale transporter af høj kvalitet
samt udfører lager- og logistikopgaver i tilknytning hertil
således, at vi kan levere samlede løsninger til vore
kunder.
Værdier
De værdier, som er grundlaget for vort arbejde, har vi
sammenfattet i en VÆKST-model. Dels står de enkelte
bogstaver i ordet VÆKST for en grundlæggende værdi
hos os, dels er ordet VÆKST i sig selv det grundlag vi
arbejder for. Både for os og for vore kunder.
Trivsel
DTK lægger vægt på trivsel. Men vi lader det ikke kun
blive ved ordene. Vi introducerer løbende tiltag, der er
med til at sikre trivslen hos medarbejderne.

74 67 08 00
www.dtk.dk
/dtkpadborg
/company/1665617

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Karrieremesse

24

Aabenraa 2018

Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb

Erhvervsakademi Sydvest
Udbydere 2-2½ årige videregående
uddannelser indenfor Design &
Medier, IT, Produktion og Byggeri samt
Økonomi, Markedsføring og Service i
Sønderborg og Esbjerg

Antal ansatte i organisationen
120 - 130 ansatte
Ansættelses-/ studiested
Hovedkontor i Esbjerg.

På Erhvervsakademi SydVest har vi Danmarks mest
tilfredse studerende* og har haft det 7 år i træk.
På Erhvervsakademi SydVest er du tættere på!
Tættere på erhvervslivet, tættere på underviserne og
tættere på praktik og job.
For at sikre at vi fortsat ligger nummer 1 når det
kommer til studietilfredshed blandt Danmarks
studerende søger vi medarbejdere, der uanset
stilling, vil være med til at bidrage til at skabe et
godt uddannelsesmiljø for vores studerende.
*Ennova undersøgelse

Repræsentant på messen er fra
Campus Sønderborg.
Kontaktinformationer
Business Academy South West
Alsion 2
6400 Sønderborg
Studievejleder/Student counselor
Dorthe Berndt
41 99 12 00
74 40 32 00
www.easv.dk
/EASVdk
@erhvervsakademi_sydvest
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Erhvervsakademi Kolding, IBA
På IBA Erhvervsakademi Kolding udvikler
og tilbyder vi videregående uddannelser.
Vi bruger teori i praksis og tænker praksis
ind i teorien. For dit studievalg er også et
jobvalg.
Vi tager afsæt i virkeligheden, og vi
indretter os efter den. Vi ser mulighederne
og uddanner vores studerende til det.

Antal ansatte i organisationen
Ca. 120 ansatte og 1500 studerende
på fuldtidsuddannelserne
Ansættelses-/ studiested
Ålegården 2-4
6000 Kolding
Kontaktinformationer
Erhvervsakademi Kolding, IBA
Ålegården 2-4
6000 Kolding
Vi har åbent
mandag - torsdag kl. 8.00-15.00
fredag kl. 8.00-14.00

IBA brænder for at udvikle og gennemføre uddannelse,
der virker i praksis og skaber værdi for både mennesker
og virksomhe-der.
På alle IBAs uddannelser kombinerer vi teorien med
praktiske færdigheder i form af cases og projekter i
samarbejde med erhvervslivet samt obligatoriske praktikop-hold. Vi beskæftiger os med rigtige pro-blemer,
fordi verden er fuld af opgaver, som skal løses.
På IBA kan du tage videregående fuldtids-uddannelser på erhvervsakademi-, profes-sionsbachelor- og
masterniveau. Vi har uddannelser inden for blandt andet
finans, salg og markedsføring, kommunikation, web og
teknologi, produktion og ledelse.
I sommeren 2019 flytter vi ind i vores nye syv etagers
domicil på havnen. Vores mo-derne uddannelsesbygning får et fantastisk studiemiljø og kommer til at ligge
helt ned til åen.
IBA opnåede i juni 2018 at blive instituti-onsakkrediteret.
Det kan sammenlignes med, når en restaurant opnår en
ekstra Michelin-stjerne. Det er din garanti for ud-dannelser af høj kvalitet.

72 11 82 00
iba@iba.dk
www.iba.dk
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74 62 70 00
FORRETNING
Lille Kolstrup 30 . 6200 Aabenraa . Tlf. 74 62 70 00
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Kolstrup
30 . Aabenraa
6200 Aabenraa
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.A/S
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70 00
Erling Andersen Snedker og
Tømrerforretning A/S
Montering/demontering af inventar, små
og store opgaver, også løbende så som
skabe, hylder, bordplader, knager, lister.
Vi laver: Døre, vinduer, tag/tagdækning,
glasudskiftning, gulve, isolering/efterisolering. Restaurering - vinduer, døre,
trapper og møbler. Opgaver i træ efter
individuelle mål på eget værksted, nye
vinduer. Akutte afdækningsopgaver vand og stormskader, renovering efter
brandskader. Tømrer- og snedkerarbejde
på arkitekttegnede huse.

62 70 00

Kom forbi til en snak og stil endelig spørgsmål.
Et job eller en læreplads hos os kræver, at du er
omstillingsparat. Ikke alle dage er ens. Du kommer
til at arbejde med mange forskellige typer opgaver.
Altid i samarbejde med gode og dygtige kollegaer,
som går op i at lære fra sig.
Et job som snedker og tømrer kræver gode matematiske egenskaber, ligesom hænderne skal være skruet
rigtigt på. Du skal have en god fysik og skal kunne lide
at arbejde udendørs, og du må ikke lide af svimmelhed
eller højdeskræk.

Antal ansatte i organisationen
27

Vi er en alsidig tømrervirksomhed, hvor der er plads til
alle typer af opgaver for vores kunder. Vi sætter os altid
nøje ind i vores kunders ønsker. Vi sørger for at finde
den bedst mulige løsning inden for de økonomiske
rammer, som kunden fastsætter.

Ansættelses-/ studiested
Lille Kolstrup 30, 6200 Aabenraa

Vi står for godt håndværk, der tilpasses det pågældende byggeri, så der er sammenhæng hele vejen rundt.

Kontaktinformationer
Arling Andersen Snedker og
Tømrerforretning A/S
Lille Kolstrup 30
6200 Aabenraa

Erling Andersen Snedker og Tømrerforretning tilbyder
sine ansatte sundhedsforsikring, fordelagtigt fitness
abonnement, pensionsordning, sociale arrangementer
mm.
Firmaet har eksisteret i over 40 år.

74 62 70 00
bogholderi@erlingandersen.dk
www.erlingandersen.dk

Vi uddanner både snedkere og tømrere og har altid
ca. 5 lærlinge ansat.

/erlingandersen.dk
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ETU Forsikring A/S
ETU Forsikring A/S tilbyder forsikringsløsninger til private kunder samt små- og
mellemstore virksomheder med fokus på
en god og personlig forsikringshandel.

Antal ansatte i organisationen
Ca. 50
Ansættelses-/ studiested
Hovedkontoret i Rødekro

ETU Forsikring A/S er et landsdækkende forsikringsselskab, der blev stiftet i 2007 og er et af Danmarks yngste
uafhængige forsikringsselskaber.
Hos ETU Forsikring er det kunden, der er i fokus, og
derfor vægter vi højt at afdække nøjagtigt kundens
behov og skabe de bedste løsninger til kunderne hver
især. Med fokus på kunden er det vigtigt for os, at man
som forsikret hos ETU Forsikring føler sig tryg.
Som ansat ved ETU Forsikring oplever man dagligt nye
og spændende udfordringer og får lov til at afprøve
forsikringsfagets brede vifte af arbejdsopgaver.

Kontaktinformationer
ETU Forsikring A/S
Hærvejen 8
6230 Rødekro

Så er du en person, som er frisk på daglige udfordringer, og som kan lide at have kundekontakt, så kom
forbi vores stand og hør nærmere om ETU Forsikring
og forsikringsbranchen.

ihm@etuforsikring.dk
www.etuforsikring.dk
/etuforsikring
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EUC Syd
Erhvervs Uddannelse Center Syd
Uddannelsesinstitution for erhvervsuddannelser og teknisk gymnasium.

EUC Syd er en af Sønderjyllands største uddannelsesinstitutioner. Hvert år uddanner og efteruddanner vi
ca. 20.000 personer. Vores medarbejderstab består af
ca. 370 engagerende og professionelle medarbejdere,
hvoraf halvdelen er undervisere.

Antal ansatte i organisationen
370

Hos EUC Syd tilbyder vi omkring 60 lange og korte
erhvervsuddannelser herunder EUX. Vi er godkendt til
at udbyde næsten tusind forskellige AMU- og efteruddannelseskurser, og er også rammen om det målrettede
Teknisk Gymnasium Sønderjylland (HTX) samt den
engelsksprogede internationalt anerkendte IB Diploma.

Ansættelses-/ studiested
Sønderborg
Hilmar Finsens Gade 14-18 og
Søndre Landevej 28, 6400 Sønderborg
Aabenraa
Lundsbjerg Industrivej 50 og
Stegholt 35-36, 6200 Aabenraa
Tønder
Plantagevej 35 og
Bargumsvej 19-23, 6270 Tønder
Haderslev
Christen Kolds Vej 20, 6100 Haderslev
Kontaktinformationer
EUC syd
Hilmar Finsensgade 18
6400 Sønderborg

EUC Syd er fordelt på adresser i Aabenraa, Tønder,
Haderslev og Sønderborg – og på over 100.000 kvm
under tag. Vi har derfor alle tænkelige faciliteter til
vores elever: Fra moderne undervisningslokaler, Open
Learning Centre (OLC) og state of the art it-systemer
til professionelle og moderne værksteder med førende
robotteknologi, arbejdsredskaber og værktøjer.
Til rådighed for eleverne har vi også internetcafeer og
kantiner, ligesom vi flere steder har åbne læringsmiljøer
indrettet med bl.a. sofagrupper, trådløse netværk og
god plads til den bærbare.

74 12 42 42
eucsyd@eucsyd.dk
www.eucsyd.dk
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EY
EY er en af verdens førende organisationer indenfor revision, skat, transaktioner
og rådgivning. Den indsigt og de ydelser,
vi leverer, hjælper med at opbygge tillid
til kapitalmarkederne og den globale
økonomi.

Bliv revisortrainee hos EY i Aabenraa
Har du flair for mennesker og tal, og en baggrund som
HHX, STX eller finansøkonom? Så er du den trainee, vi
leder efter!

Antal ansatte i organisationen
Globalt: 250.000
Danmark: 1.800
Aabenraa: 20

Efter endt traineeforløb og efterfølgende gennemført
HD-uddannelse, vil du have mulighed for at tage cand.
merc.aud-uddannelsen sideløbende med dit job, og på
den måde kan du opnå en kandidatgrad – uden flytning,
og uden studiegæld - og så er du klar til at agere sparringspartner for toppen af dansk erhvervsliv.

Ansættelses-/ studiested
EY er en international virksomhed med
kontorer spredt rundt i hele verden.
Vores lokale kontor i Aabenraa har til
huse på Skibbroen 16, 6200 Aabenraa.
Kontaktinformationer
EY Aabenraa
Skibbroen 16
6200 Aabenraa

Som revisortrainee tager du dit første skridt mod at
kickstarte en karriere inden for revision, regnskab og
rådgivning. Gennem EY’s revisortraineeprogram får du
muligheden for at tage en af landets mest respekterede
uddannelser uden at flytte landsdel.

Hos EY i Aabenraa, vil du blive en del af et lokalt team,
hvor du bliver fagligt udfordret hver dag – samtidig med
at du får fantastiske kolleger, med en uformel omgangstone, og en betydelig grad af frihed under ansvar.
Interesseret, så send en motiveret ansøgning, CV og
karakterer via http://www.ey.com/dk/revisortrainee.
Du velkommen til at kontakte en af vores
nuværende trainees:

73 23 30 00
trainee@dk.ey.com
www.ey.com/dk/da/careers

Rasmus Schultz

25 29 44 07

Kaj Glochau, Partner,

25 29 58 14

/EYCareersDenmark
@eydenmarkcareers
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Fakkelgaarden A/S
Fakkelgaarden står for et kompromisløst
fokus på kvalitet og særlige gastronomiske oplevelser, hvor sønderjyske
madtraditioner forenes med international
klasse.

Antal ansatte i organisationen
35
Ansættelses-/ studiested
Fakkelgaarden er smukt beliggende
i Kollund/Kruså med udsigt over
Flensborg Fjord.
Kontaktinformationer
Fakkelgaarden A/S
Fjordvejen 44, Kollund
6340 Kruså

Hotel og Restaurant Fakkelgaarden ligger med en
ugeneret panoramaudsigt over Flensborg Fjord og indeholder både anmelderrost gourmetrestaurant og hotel
med 26 maritimt indrettede værelser.
Inspirationen til vore retter kommer fra både det franske
og det lokale køkken – vi kombinerer det bedste af
begge verdener for at give vore gæster en enestående
smagsoplevelse tilberedt af årstidens bedste råvarer.
Vi uddanner løbende talenter indenfor tjener- og
kokkefaget, og vores elever præmieres årligt med
medaljer og stor ros. Hvis du også har lyst til at arbejde
på en restaurant med højt gourmetniveau med plads
til smil og et stærkt fællesskab, er Fakkelgaarden det
rigtige sted.
Besøg os på vores stand på karrieremessen og få
en snak om dine muligheder eller følg med på vores
jobportal på www.fleggaard-holding.dk/job-og-karriere.
Se ledige stillinger, søg uopfordret eller skriv dig op til
vores job-agent, der holder dig underrettet, hver gang
der dukker relevante karrieremuligheder op for dig.

73 67 83 00
info@fakkelgaarden.dk
www.fakkelgaarden.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

/fakkelgaarden
@fakkelgaarden
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FLEGGAARD HOLDING A/S
Fleggaard Holding A/S
Fleggaard Holding er moderselskab for
Fleggaard koncernens virksomheder
med aktiviteter indenfor detail-handel,
grossisthandel, leasing, onlinehandel
samt hotel- og restaurantdrift.

Antal ansatte i organisationen
Ca. 1.700 i alle koncernens selskaber

Fleggaard koncernen
Vi gætter på, at du allerede kender os og måske
endda har stiftet bekendtskab med et eller flere af
vores datterselskaber.
Mest sandsynligt er det nok, at du er stødt på
Fleggaard og Calle, vores to landskendte grænsesupermarkedskæder ved den dansk-tyske grænse.

Ansættelses-/ studiested
Hovedkontoret ligger i Kollund/Kruså,
men med mange datterselskaber inden
for få kilometers afstand.

Men vidste du, at vi er langt mere end det, og at vi står
for en lang række vidt forskellige virksomheder med i alt
over 1.700 medarbejdere? Og vidste du, at de fleste af
vores virksomheder blot ligger et stenkast fra grænsen
og byder på et væld af spændende karrieremuligheder i
enten Danmark eller Tyskland.

Kontaktinformationer
Fleggaard Holding A/S
Skovbakken 10
6330 Kruså

Herudover har vi flere udenlandske afdelinger, så en
uddannelse i Fleggaard koncernen kan også kombineres med et ophold i udlandet.
Kom ombord
Så uanset hvilke karrieredrømme du har, er der garanteret også muligheder for dig.

72 30 30 30
info@fleggaard.dk
www.fleggaard-holding.dk
/company/fleggaard-holding-as

Gå ind på www.fleggaard-holding.dk/job-og-karriere og
følg med i vores ledige stillinger, for at søge uopfordret
eller for at skrive dig op til vores job-agent, der holder
dig underrettet, hver gang der dukker relevante karrieremuligheder op for dig.
Vi glæder os til at høre fra dig.
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Fleggaard Leasing
Fleggaard Auto
Fleggaard Leasing er specialiseret i
erhvervsleasing af personbiler og
varevogne samt flexleasing af premiumog luksusbiler.
Fleggaard Auto er et bilhus, der sælger
de bedste returbiler for Fleggaard
Leasing.
Antal ansatte i organisationen
35
Ansættelses-/ studiested
Fleggaard Leasing ligger i Padborg lige
ved den dansk/tyske grænse, mens
bilhuset Fleggaard Auto ligger i Vejle.
Kontaktinformationer
Fleggaard Leasing
Industrivej 8, 6330 Padborg
72 13 20 00
www.fleggaard-leasing.dk
/fleggaardflexleasing
/company/fleggaard-leasing-a-s
Fleggaard Auto
Bødkervej 8, 7100 Vejle

Fleggaard Leasing
Fleggaard Leasing blev grundlagt i 1998 og startede
som en intern løsning for Fleggaard koncernens køretøjer. Siden da er der sket meget, og i dag er Fleggaard
Leasing et af de mest kendte og velrenommerede
danske leasingselskaber med omkring 10.000 biler og
kunder i hele landet.
Fleggaard Auto
Hos Fleggaard Auto i Vejle giver vi bilglade kunder
mulighed for at vælge mellem et stort udvalg af
Danmarks allerbedste brugtbiler. Bilerne er brugte
leasingbiler, og vores dybdegående kendskab til hver
enkelt bil kommer kunderne til gode, der kan købe,
lease eller finansiere bilen hos os.
Hos os er mulighederne mange, uanset om du har benzin i blodet eller ej. Vi ansætter løbende nye medarbejdere indenfor rådgivning, salg og administration.
Besøg os på vores stand på karrieremessen og få
en snak om dine muligheder eller følg med på vores
jobportal på www.fleggaard-holding.dk/job-og-karriere.
Se ledige stillinger, søg uopfordret eller skriv dig op til
vores job-agent, der holder dig underrettet, hver gang
der dukker relevante karrieremuligheder op for dig.
Vi glæder os til at høre fra dig.

auto@fleggaard.dk
/fleggaardflexleasing
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Føtex Aabenraa
Detailhandel.
Supermarked.

Føtex er byens største Supermarked med et bredt
udvalg af både food og nonfood varer.

Antal ansatte i organisationen
170 i Aabenraa og ca. 40.000 i
Salling Group.
Ansættelses-/ studiested
Vi er placeret på Madevej i Aabenraa og
hovedkontoret er placeret i Aarhus.
Der er Føtex butikker i hele Danmark, og
gode karriere muligheder i hele landet.
Kontaktinformationer
Føtex Aabenraa
Madevej 31
6200 Aabenraa

Vi fører et stort udvalg af økologi og free from produkter. Vi har egen slagter/delikatesse afdeling, samt egen
bagerproduktion.
Vi tilbyder en elevuddannelse inden for:
• Detail
• Bager
• Slagter
• Kasselinie
Cirka 70% af de udlærte elever får job inden for vores
organisation. Efter endt uddannelse er der gode
muligheder for at søge videreuddannelse og kvalificere
sig til et job på hovedkontoret i Aarhus
Der er 100 føtex butikker i Danmark.

74 33 20 00
simon.kay.nielsen@foetex.dk
sallinggroup.com
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Gråsten Landbrugsskole
Uddannelsesinstitution for dig, der gerne
vil arbejde med landbrug.

Gråsten Landbrugsskole er kendt for at være et uddannelsessted hvor fagligheden er højt prioriteret. Skolen er
samtidig en kostskole, hvilket er med til at give et rigtig
godt studiemiljø.

Antal ansatte i organisationen
50 ansatte

På Gråsten Landbrugsskole kan du starte din karriere
med grundforløbet, fortsætte på hovedforløbene og
med lederuddannelsen til sidst får du mulighed for både
at læse videre eller ikke mindst kunne arbejde i det
primære erhverv enten som selv-stændig eller ansat.

Ansættelses-/ studiested
Fiskbækvej 15
6300 Gråsten
Kontaktinformationer
Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15
6300 Gråsten
74 65 10 24

Du har flere muligheder for at starte på Gråsten
Landbrugsskole, da du også kan tage landbrugsuddannelsen som en EUX.
Ved EUX tager du gymnasiefag sammen med den
faglige uddannelse.

gl@gl.dk
www.gl.dk
/Graasten.Landbrugsskole
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HLT Service
Autoservice for person- og varevogne.
Vi er det største frie værksted i Aabenraa
med byens bedste åbningstider.

Vores Bosch service værksted er beliggende på
Kathale 36, og vi tilbyder service og reparationsarbejde
på alle mærker inden for personbiler.
Det er blandt andet opgaver som:

Vi er et BOSCH serviceværksted med
moderne skadecenter og alt i moderne
udstyr til servicering af alle bilmærker.
Derudover er vi også IVECO forhandler af
varevogne.

• Service og reparation af alle bilmærker
• Klargøring og syn af biler
• Reparationer på trailere og påhængsvogne
• Alt i dæk og hjulskift
• Kort og langtidsudlejning af biler
• Leasing af biler

Antal ansatte i organisationen
Vi er godt 30 ansatte og er i vækst.

Vi tager os god tid at snakke med vores private kunder
og laver klare aftaler om reparationsforløbet.

Ansættelses-/ studiested
Kathale 36
6200 Aabenraa

Vi servicerer også erhvervsbiler, lastbiler og busser.
Vi har et godt samarbejde med vores erhvervskunder –
vi ved, hvor vigtigt det er, at bilerne er til rådighed, når
man har travlt. Vi arbejder for Post Danmark Leasing,
kommunale institutioner, leasingselskaber, forsikringsselskaber og virksomheder i alle størrelser.

Kontaktinformationer
HLT Service
Kathale 36
6200 Aabenraa

Vi laver også personaftaler til de ansatte.

74 61 73 32

Vores arbejdsplads er kendetegnet ved at give plads til
personlig udvikling.

www.hltservice.com

Vi prioriterer altid at have det nyeste udstyr på markedet
til servicering af biler og som medarbejder vil du løbende
blive efteruddannet, så vi altid er opdateret.
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Hotel Europa
Hotel, restaurant og bar.

Vi er et firma fyldt med unge mennesker som er vilde
med vores job.

Antal ansatte i organisationen
Vi er ca. 40 personer fast plus ekstra i
travle måneder.

Det er en fest at være på arbejde, for alle er glade,
griner og driller hinanden (på den gode måde). Men det
kan også være hårdt arbejde, da vi godt kan arbejde
mange timer på en dag, og man kan godt blive fysisk
træt efter en lang dag. Til gengæld kan vi også få flere
fridage så timerne passer.

Ansættelses-/ studiested
Hotel Europa, Restaurant No10
og Fox and Hounds.
Kontaktinformationer
Hotel Europa
H.P. Hanssens Gade 10
6200 Aabenraa

Vi er 6 elever og vores chefer er også unge, men meget
dygtige og ambitiøse med at lære os alt det de selv kan.
Vi har ofte meget travlt og det giver et ”sus i maven ”
når det hele kører. Det er spændende at få det hele
til at svinge med de andre afdelinger, og det er vores
allervigtigste opgave.

74 62 26 22
info@europahotel.dk

Vi har det godt med hinanden og et højt fagligt niveau.
Det er den vigtigste grund til at vælge os som arbejdsplads.

www.hoteleuropa.dk
www.no10.dk

Vi arbejder i en meget flad organisation hvor chefer,
udlærte og elever arbejder på samme niveau og alle
hjælper hinanden.

www.foxaabenraa.dk
www.foxsonderborg.dk
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Oversigtskort
10. Aabenraa
Abena
Advokatfirmaet Fink
AG Electric A/S
AOF Syd
ARKIL A/S
Arla Foods Amba Kruså og Branderup Mejeri
Arwos
BIL&CO A/S
Bygma A/S - Aabenraa
Chr. Johannsen A/S
Contiga Tinglev A/S
Dangaard A/S
Danske Bank
Deutsches Gymnasium
für Nordschleswig
DHL Freight (Denmark) A/S
Dansk Transport Kompagni A/S
Erhvervsakademi Sydvest
Erhvervsakademi Kolding, IBA
Erling Andersen Snedker
og Tømrerforretning A/S
ETU forsikring A/S
EUC Syd
EY
Fakkelgaarden A/S
Fleggaard Holding A/S
Fleggaard Leasing / Auto
Føtex Aabenraa
Gråsten Landbrugsskole
HLT Service
Hotel Europa
H. P. Therkelsen A/S

38

78
61
47
31
50
28
62
19
68
63
30
27
56
44
21
73
72
45
43
38
41
23-25
+75-76
42
55
57
54
64
51
67
60
70

Udgang

25
24

26

41

42

23

27

40

43

22

28

39

44

21

29

38

45

30

37

46

20

31

36

47

19

32

35

48

18

33

34

49

17
16
15

14

13

12

11
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Indgang

74
57

65

66

75

56

64

67

76

55

63

68

77

54

62

69

78

53

61

70

52

60

71

1

51

59

72

2

50

58

73

3

9

8

7

6

5

39-40
+59
37
2
58
66
53
35
52
29
17
71
3
77
1
74
18
48
26
45
65
69
34
20
46
33
36
32
16
49
5-15
22

IBC Aabenraa
Intego
ITD
Jobcenter Aabenraa
KH OneStop A/S
Kohberg Bakery Group A/S
Kreditbanken
Lesjöfors A/S - Tinglev
Lindpro
LO Sønderjylland
Meldgaard
Nagel Danmark A/S
Nybro Beskæftigelse,
herunder STU
Padborg Elevforum
Produktionshøjskolen Meritten
Region Sønderjylland-Schleswig
Revisionscentret Aabenraa
Salus Boligadministration
SDU
Shop i City - Aabenraa
Skifter Lastbil A/S
Social- og Sundhedsskolen Syd
Syd- og Sønderjyllands Politi
Sydbank
Sygehus Sønderjylland
Sønderjyllands Revision
UC Syd
Ungdommens
Uddannelsesvejledning
VUC Syd
Aabenraa Kommune
Aabenraa Statsskole

39

H. P. Therkelsen A/S
Transportvirksomhed med speciale i
landevejstransport af temperaturfølsomme fødevarer i hele Europa.

Antal ansatte i organisationen
290 medarbejdere.
Ansættelses-/ studiested
Eksportvej 1
6330 Padborg

HPT har speciale i landevejstransport af levnedsmidler
overalt i Europa.
90 procent af alle import- og eksporttransporter
passerer vores transport- og terminalcenter i Padborg.
Herfra transporteres godset videre til bestemmelsesstedet i rutesystemer. Vores IT-systemer sikrer, at vi altid
har et overblik over, hvor i Europa kundernes forsendelser befinder sig.
Hos HPT sætter vi en ære i at skabe en arbejdsplads
med attraktive og udfordrende rammer. Vores arbejdsplads skal være præget af arbejdsglæde, kreativitet og
udvikling. Vi er nemlig overbevist om, at når DU trives
hos os, lykkes opgaverne meget lettere!

Kontaktinformationer
H. P. Therkelsen A/S
Eksportvej 1
6330 Padborg

Derfor sætter vi bl.a. fokus på:

Kontaktperson:
Inken Thaysen Dam

• Hos HPT vil vi sammen skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi tror på os selv og hinanden og møder
andre med en positiv og åben indstilling.

73 67 51 25
itd@hpt.dk

• Det er vigtigt, at hver medarbejder kan se en mening
med det han/hun beskæftiger sig med.

www.hpt.dk
/company/h-p-therkelsen-a-s

• Vi mener, at alle kan udvikle sig gennem arbejdet
og har kapacitet til at vokse med opgaverne, og vi
tror på, at alle ønsker at tage et medansvar for egen
udvikling og arbejdsliv.
Har DU lyst til at blive en del af vores team?
Vi glæder os i hvert fald til at høre fra dig!

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
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IBC Aabenraa
IBC Aabenraa har uddannelser både for
unge og voksne.
På skolen er der én gymnasie uddannelse,
flere erhvervsuddannelser, og mange forskellige opkvalificeringskurser for voksne,
som enten er ledige eller i job.
Vores mission er at være: Et bedre sted
at lære, og det gør vi os umage med
hver eneste dag, både når det gælder
undervisningen, skole- og læringsmiljøet,
det sociale og vores fysiske rammer.

Antal ansatte i organisationen
100
Ansættelses-/ studiested
Dronning Margrethes Vej 6-12
6200 Aabenraa
Kontaktinformationer
IBC Aabenraa
Dronning Margrethes Vej 6-12
6200 Aabenraa
72 24 16 00
www.ibc.dk

Uddannelserne på IBC Aabenraa har alle rødder i det
merkantile, og har i forskellig grad fokus på økonomi,
virksomheder, sprog, IT, globalisering og i ungdomsuddannelserne også demokrati og dannelse.
På IBC lægger vi vægt på en virkelighedsnær og nutidig
uddannelse. Vi tager udgangspunkt i det samfund vi er
en del af, og inddrager medier og virksomheder for at
skabe nutidig undervisning.
Du kan høre mere om ungdomsuddannelserne:
HHX: Gymnasial uddannelse.
EUD: business: Erhvervsuddannelse.
EUX: Business: Erhvervsuddannelse med gymnasiale
niveauer.
EUDS: Erhvervsuddannelse for studenter.
Og efteruddannelse for voksne:
IBC Kurser: Erhvervsrettet efteruddannelse indenfor
ledelse, projektledelse, salg, økonomi, it og sprog.
Om HHX:
Studiesekretær Helle Stagelund

hmms@ibc.dk

Om EUD&EUX:
Studiesekretær Hanne Luff

hlp@ibc.dk

Om IBC kurser:
Malene Seifen

mls@ibc.dk

/ibcaabenraa
@ibc_aabenraa
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Intego A/S
Intego er en landsdækkende teknisk
service-partner, der leverer værdiskabende løsninger til industri, infrastruktur og
erhverv. Vores mangeårige erfaring inden
for el-teknik, mekanik og automation
er kundens garanti for en løsning, der
imødekommer deres behov.

Antal ansatte i organisationen
650
Ansættelses-/ studiested
Vi beskæftiger flere end 650 dygtige
medarbej-dere og har hovedsæde i
Aalborg samt afdelinger i Randers,
Aarhus, Hedensted, Herning, Kibæk,
Esbjerg, Grindsted, Aabenraa, Kolding,
Odense, Nakskov og København.
Kontaktinformationer
Intego A/S - Aabenraa
Kometvej 9
6230 Rødekro

I Intego mener vi, det er vigtigt at ansætte og oplære
lærlinge på alle vores lokationer. På den måde sikrer vi,
der også er dygtig og kvalificeret arbejdskraft fremadrettet.
På nuværende tidspunkt er der fuld beskæftigelse
inden for branchen, og derfor er det nødvendigt at tage
ansvar og uddanne fremtidens medarbejdere, så vi kan
løfte de opgaver, fremtiden bringer.
Hos Intego vil vi gerne udvikle vores egne talenter både specialister og ledere - til alle de spændende
muligheder, vi løbende har. Derfor har vi lavet et karriereudviklingsprogram, der gerne skal hjælpe kandidater på
vej mod det næste spændende job i Intego. Der er
ingen grund til at tro, græsset er grønnere på den
anden side af åen – når der er masser af udviklingsmuligheder i Intego. Vi har derfor defineret hvilke
karriereudviklingsmuligheder, vi kan tilbyde, hvad der
kræves for at tilegne sig de nødvendige kompetencer
og hvilken udvikling, der skal sættes i gang.
Vores værdier: Engagement, Ansvarlighed og Frihed,
Respekt & Humor.

99 36 43 60
intego@intego.dk
www.intego.dk
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ITD – Brancheorganisation for den
danske vejgodstransport
Foreningen varetager og fremmer
medlemmers økonomiske, faglige og
kollegiale interesser i branchen.
ITD er medlemmernes repræsentant og
hjælper med at løse problemer ifm. drift
samt tilbyder kommercielle ydelser, der
passer til medlemmernes og branchens
forretning.

Antal ansatte i organisationen
250 i koncernen (heraf 190 i Danmark).
Ansættelses-/ studiested
Lyren 1
6330 Padborg

ITD er en international koncern, der består af en
foreningsdel og en forretningsdel, hvor vi alle arbejder
for vores medlemmer.
Vores arbejdsplads er præget af både konsulentarbejde,
salg og kundeservice, hvoraf noget er kommercielt.
I forretningsdelen arbejder vi internationalt og har
selskaber/filialer og dermed kollegaer i en del europæiske lande. Vi har ligeledes et kontor i København,
hvorfra vi varetager nogle medlemsrettede og politiske
aktiviteter
Hverdagen foregår i højt tempo, og en god kollegial tone
– også på hovedkontoret har vi en del internationale
kollegaer og kunder, hvormed sprog og kulturforståelse
er en del af dagligdagen.
Vores arbejdspladser spænder bredt inden for kontor
– lige fra ufaglærte timelønnede (f.eks. sabbatår) til
akademiske medarbejdere på højt niveau.

Kontaktinformationer
ITD
HR afdelingen
Lyren 1
6330 Padborg

I de fleste jobs er det muligt selv at tilrettelægge sin
arbejdsdag, og man kan sagtens blive udfordret i løbet
af en dag, således at der skal prioriteres i samarbejdet
med kollegaerne. Uddannelses- og karrieremæssigt er
vi åbne for ønsker og forslag, når det hænger sammen
med vores forretning.

74 67 12 33
itd@itd.dk
www.itd.dk
/ITD.Brancheorganisation
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Jobcenter Aabenraa
Jobcentret er én fælles indgang til det
offentlige beskæftigelsessystem for alle
bor-gere og virksomheder i Aabenraa
Kommune.
Virksomheder kan få hjælp til formidling og rekruttering af arbejdskraft.
Ledige kan få hjælp og vejledning til
jobsøgning og op-kvalificering.
Jobcentret videreformidler også
uddannelsessøgende til rådgivning
om valg af uddannelse.

Antal ansatte i organisationen
130
Kontaktinformationer
Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Jobcenter beskæftiger socialrådgivere og socialformidlere – men har også mange administrative
opgaver, der spænder fra rent sekretariatslignende
funktioner til økonomiopgaver. Vi har ligeledes en del
medarbejdere med en administrativ baggrund, der
fungerer som beskæftigelsessagsbehandlere og
gennemfører samtaler med borgere om jobsøgning.
Derudover har vi mange virksomhedsrettede aktiviteter,
hvor vi typisk beskæftiger personer, der har en baggrund fra erhvervslivet.
Fordi vi som jobcenter har en meget bred berøringsflade med borgere og virksomheder er erfaringer fra et
jobcenter også et springbræt til mange andre arbejdsområder. Det kan være inden for HR området, i organisationer, a-kasser og alle mulige andre steder hvor man
har brug for medarbejdere, der er gode til at tale med
mennesker, forstå lovgivning og sagsbehandling.
På karrieremessen kan vi også fortælle dig om nogle af
vores myndighedsområder, der har betydning for dig
eksempelvis inden for uddannelseshjælp og voksenlærling.

73 76 76 76

Vi glæder os til at tale med dig på karrieremessen.

jobcenter@aabenraa.dk
sikker mail
sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk
www.aabenraa.dk
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KH OneStop A/S
Salg og service til trailerbranchen.

KH OneStop, der har hovedsæde i Padborg, er
en alsidig virksomhed med fokus på servicering til
transportbranchen.

Antal ansatte i organisationen
160

Servicering dækker blandt andet:

Ansættelses-/ studiested
Hovedkontor i Padborg

• Etablering af kølanlæg
• Temperaturovervågning

Afdelinger i Vejle, Erritsø, Taulov, Århus,
Hjørring og Brøndby.
Kontaktinformationer
KH OneStop A/S
Hermesvej 13
6330 Padborg

• Foliedekoration af presenninger, faste kasser,
lastbiler/førerhuse, varebiler og busser
• Kommunikationsløsninger og flådestyringssystemer
• Autolakering
KH Onestop er Danmarks største producenter af
køleopbygninger til varebiler. Vi sørger for, at hele
kølekæden bliver overholdt, når man har behov for at
transportere varer fra produktion til butik.

Att. Kristian Hansen
35 55 50 55

KH Onestop kan levere skræddersyet løsninger inden
for køl, frost og varme i bilen.

www.knudhansen.dk
/khonestop
/company/kh-onestop-a-s
/khonestop

Ud over salg, servicerer vi lastbiltrailere og har derfor
afdelinger placeret rundt i hele landet.
Hos os kan du blive skiltemaler, kølemekaniker, trailerservicemekaniker, autolakerer, sælger eller bogholder.
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Kohberg Bakery Group A/S
Kohberg Bakery Group A/S er på to
årtier vokset fra at være et lille lokalt
rugbrødsbageri i Sønderjylland til et stort
topmoderne bageri inden for alle typer
af brød. Hos Kohberg arbejder vi hver
dag på at udvikle positive brødoplevelser
til forbrugerne. Vi gør det ud fra vores
kerneværdier som er passion, nærvær,
ansvarlighed, teamorientering og
forandringsparathed.

Antal ansatte i organisationen
Ca. 600 medarbejdere.
Ansættelses-/ studiested
Hovedkontoret ligger Kernesvinget 1,
6392 Bolderslev.
Vi har en afdeling i Haderslev og én
i Taastrup. De fleste funktionærer er
ansat i Bolderslev.
Kontaktinformationer
Kohberg Bakery Group A/S
Kernesvinget 1
6392 Bolderslev

Kohberg er en attraktiv arbejdsplads
Medarbejdere, der har det godt, er fundamentet for
en sund virksomhed. Derfor går vi op i, hvordan vores
arbejdsplads fungerer. Det gør vi blandt andet ved
at gennemføre arbejdspladsvurderinger og løbende
optimering af vores arbejdsmetoder- og processer,
således at medarbejderne ikke udsættes for
unødvendige belastninger, der kan slide på kroppen.
På den måde har vi et godt udgangspunkt for at udvikle
og forbedre arbejdsmiljøet.
Hos Kohberg lægger vi vægt på, at vores rekrutteringsproces er professionel og grundig og varetages i et
samarbejde mellem ledere og vores HR afdeling.
Derfor kan du som ansøger være sikker på et fair og
veltilrettelagt rekrutteringsforløb, som sikrer, at alle
vores nye medarbejdere er fuldt kvalificerede og
kompetente til at løse de mange nye og spændende
arbejdsopgaver hos os.
Der er mange jobmuligheder hos Kohberg både i
produktionen og i administrationen. Vi uddanner
automatikteknikere, procesoperatører, logistikassistent.
Vi har som lokal virksomhed en forpligtigelse til at
uddanne unge mennesker, og vi sætter en ære i at give
jer en uddannelse, som I får glæde af resten af livet.

74 64 64 00
www.kohberg.dk
/KohbergDK
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Kreditbanken
Kreditbanken er en sønderjysk all-round
bank, der fokuserer på at skabe værdi
til mennesker på en ordentlig og redelig
måde.

Studerende skal vælge Kreditbanken, hvis

Antal ansatte i organisationen
Kreditbanken har 75 medarbejdere.

• de trives i en organisation, der er præget af nærhed,
fleksibilitet og ansvarlighed

Ansættelses-/ studiested
Hovedkontoret ligger i Aabenraa.

• de har det godt med sikkerhed i ansættelsen.

• de ønsker en grundig og bred uddannelse i bankfaget
• de kan lide det uformelle frem for det formelle

Ansættelsen vil blive i Aabenraa,
Sønderborg, Haderslev eller Tønder.
Kontaktinformationer
HR: Stabsdirektør Steen Kernfelt
24 88 56 23
ske@kreditbanken.dk
Læs mere om Kredtibanken på:
www.kreditbanken.dk
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Lesjöfors A/S - Tinglev
Fremstilling og salg af tråd og blad
fjedre, samt stanse dele. Ca. 80%
af egenproduktionen eksporteres.
Primært til Tyskland, Slovakiet, samt
Kina og Mexico.
Antal ansatte i organisationen
28 ansatte i Tinglev fordelt på 7 funktionærer og 21 medarbejdere i produktionen med ligelig fordeling på faglærte og
ufaglærte. World Wide er der i koncernen
ansat ca. 2000 medarbejdere.
Ansættelses-/ studiested
Hovedkontor for koncernen ligger i Karlstad og for DK er det placeret i Brøndby.
Der er 2 fabrikker i DK som er placeret
i Tinglev og Brøndby. Derudover er der
søsterselskaber i Tyskland, England,
Slovakiet, Sverige, Norge, Kina, USA
og Mexico.
Kontaktinformationer
Lesjöfors A/S
Mads Clausens Vej 75
6360 Tinglev

Lesjöfors har landets bredeste sortiment af fjedre
og stansedele. Vi servicerer stort set alle brancher fra
offshore og marine til medico og elektronik.
Produktionen foregår efter kundespecificerede tegninger
på vores 21 fabrikker fordelt overalt i verden.
Denne internationale kompetence- og vidensdeling gør
at vi kan løfte alle typer projekter.
Lesjöfors Tinglev er en flad organisation, hvor udvikling
og forbedringer er i fokus. Vi har den fulde værdikæde
fra indkøb til fremstilling og til direkte Key Account salg.
Vores produktionsapparat består af høj mondæne CNC
styrede viklemaskiner til automatiske slibemaskiner.
I og med at vi er så lille en fabrik som vi er, så er der stor
handlefrihed for den enkelte medarbejder, ligegyldigt
hvor i organisationen man befinder sig.
Vores medarbejdere har en gennemsnitlig anciennitet på
over 17 år. Vi ser det som en styrke, at en medarbejder
igennem så mange år har lyst til os som arbejdsplads
og at man samtidig udvikler sig selv og virksomheden
igennem alle årene.

73 34 61 00
brian.jensen@lesjoforsab.com
info.tlv@lesjoforsab.com
www.lesjoforsab.com
Muligheder i
organisationen
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Lindpro
Lindpro hjælper offentlige og private
virksomheder med entreprise- og
serviceopgaver inden for bl.a.
el-installation, VVS, brandalarmering,
tyverisikring og løsninger inden for
velfærdsteknologi såsom kaldeanlæg,
demenssystemer og personsikring.
Lindpro har en bred kompetenceplatform
og leverer totalløsninger på tværs af
faggrupper og specialer, hvor teknik og
service er i højsædet.

Antal ansatte i organisationen
Ca. 1000.
Ansættelses-/ studiested
Hovedkontor: Glostrup
Afdelinger i bl.a.: Aabenraa, Esbjerg, Vejle,
Aarhus, Silkeborg, Aalborg, Odense
Datterselskab i Grønland: Arssarnerit.
Kontaktinformationer
Lindpro A/S
Rugkoppel 260, 6200 Aabenraa

Når du starter som lærling i Lindpro, får du udover
dine nærmeste kolleger i afdelingen også mere end
100 andre lærlingekolleger rundt om i landet.
Derudover får du tilknyttet en lærlingeansvarlig, der
varetager dine interesser, og mulighed for at få en
mentor, hvis du ønsker det.
Vi har lærlingeklubber, hvor du kan mødes med de
andre lærlinge og tale om alt det, der er svært, sjovt,
frustrerende eller fantastisk ved at være lærling.
Lærlingeklubberne holder jævnligt faglige og sociale
arrangementer, så du både får styrket din faglighed
og får et stærkt sammenhold med de andre Lindprolærlinge. En gang om året samles alle lærlinge og
lærlingeansvarlige i hele Lindpro, så du også får et
godt netværk på tværs af landet.
I Lindpro har vi en bred kompetenceplatform og
afdelinger mange steder i landet samt et datterselskab i
Grønland. Vi er desuden del af koncernen MTH GROUP.
Som lærling i Lindpro åbner der sig derfor et væld af
muligheder for dig, hvis du får lyst til at prøve nyt i løbet
af uddannelsen, ligesom vi altid tilbyder vores dygtige
lærlinge fast job efter endt læretid.

74 62 25 30
aabenraa@lindpro.dk
www.lindpro.dk
/lindpro.dk
/company/lindpro
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LO Sønderjylland
LO Sønderjylland
Former og forhandler vilkår for
uddannelser.

Er du i tvivl om i hvilken retning du skal uddanne dig,
så spørg os.

Antal ansatte i organisationen
Ansættelses-/ studiested
Kontaktinformationer
-- -- -- --@-.dk
www.------.dk

Karrieremesse
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Meldgaard
Meldgaard er en solid virksomhed med
over 40 års erfaring indenfor Handel,
Transport og Miljø med i alt 14 selvstændige afdelinger. Vores vognpark udgør
180 lastbiler fordelt på renovationsbiler,
trækkere og containerbiler samt 75
trailere/påhængsvogne.

Antal ansatte i organisationen
Vi er ca. 575 ansatte.

Vores vision er at drive en økonomisk velfungerende og
uafhængig familievirksomhed. Vi har en fri og uformel
omgangstone. Vi sætter et godt fællesskab blandt
medarbejdere og ledere højt, og forsøger at styrke
sammenholdet gennem en række sociale arrangementer. Vores kultur er uhøjtidelig, og det samme er
tonen hele vejen igennem. Vi har en fælles forståelse for
kvalitet og service, og værdiskabelsen understøttes af
en række processer og systemer, som alle skal sikre, at
den fornødne viden og “Meldgaard-ånd” er til stede i en
økonomisk sund og veldrevet virksomhed med dygtige
og engagerede medarbejdere.

Ansættelses-/ studiested
Vi har hovedsæde i Aabenraa og råder
over 16 eksterne adresser/pladser i
Danmark.

Vi bakker op om personlig og faglig udvikling, og vi
sørger også for, at vores medarbejdere bliver videreuddannet med tilbud om undervisning og efteruddannelse.

Kontaktinformationer
Meldgaard Holding A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa

Vi har
elever inden for
• Lager/logistik
• Chauffør
• Økonomi
• Administration
• Handel
• Indkøb
• IT
• Spedition

74 33 72 00
meldgaard@meldgaard.com
www.meldgaard.com

Studerende og
praktikanter fra
• Handelsskoler
• Tekniske skoler
• Videregående uddannelser
• Folkeskoler
• Jobcenter

/meldgaardheltnaturligt
/company/meldgaard
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Nagel Danmark A/S
International transport og spedition af
fødevarer med temperaturregulering
– køl og frys.

Antal ansatte i organisationen
Vi er 200 ansatte i Nagel Danmark A/S
og 300 ansatte i Nagel Liller A/S
Ansættelses-/ studiested
Nagel Danmark A/S er beliggende i
Pad-borg og Nagel Liller A/S har beliggenhed i Odense, Vejle, Struer
og Bjæverskov.
Kontaktinformationer
Nagel Danmark A/S
HR-afdelingen
Thorsvej 19
6330 Padborg

Vi har hele Europa som arbejdsplads med eksport/
import transport af fødevarer fra/til Skandinavien.
Vi arbejder i en travl hverdag med mange kontakter og
aktiviteter, og vi sørger for, at fødevarer når frem til forbrugerne i hele Europa til rette tid og i rette temperatur.
Vi er en del af en international koncern med gode
uddannelses- og udviklingsmuligheder.
Vi uddanner medarbejdere inden for følgende fagområder:
Kontor med specialer
• Spedition og distribution, bogholderi,
administration/told, it-support
Lager- og terminal
• Lagermedhjælper, lageroperatør – terminal,
lagerlogistik, lager- og terminaldisponent
Chauffør
• Distribution af fødevarer på køl/frys samt
fødevarer tørgods.

74 30 74 30
dk.info@nagel-group.dk

Uddannelsen er begyndelsen til fremtidig job med
karrieremuligheder i såvel indland som udland inden
for Nagel-Group.

www.nageldanmark.com
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DEN SELVEJENDE INSTITUTION NYBRO
7 · 6200 Aabenraa · Tlf. 74 62 08 52 · post@nybro7.dk
N SELVEJENDE Nybro
INSTITUTION
NYBRO

7 · 6200 Aabenraa · Tlf. 74 62 08 52 · post@nybro7.dk
Nybro Beskæftigelse, herunder STU
Nybro Beskæftigelse udbyder en særlig
tilrettelagt ungdomsuddannelse, der
omfatter et individuelt tilrettelagt og
struktureret pædagogisk tilbud til unge
og voksne med ASF.

I STU tilbydes linjen Beskæftigelse IT. Det er for dig, der
har interesse for IT og har lyst til, at IT skal være en del af
din læringsplatform. På denne linje understøttes al undervisning af IT og det betyder, at du kommer til at arbejde
med IT i alle obliga-toriske fag.
Vi arbejder med følgende fag:

Ansættelses-/ studiested
Sted: På Nygade 63C, 6200 Aabenraa.
Kontor: Nybro 18, 6200 Aabenraa.
Kontaktinformationer
Den Selvejende Institution Nybro
Nybro 7
6200 Aabenraa
74 62 08 52
post@nybro7.dk

• Samfundsforståelse: Redskaber til at benytte din viden
i forhold til job og uddannelse.
• Dansk: Udarbejdelse af ansøgning, bruge Microsoft
Word samt andre dansk betingede forhold.
• Økonomi: Forståelse og viden omkring din
økonomiske situation, udarbejde dit eget budgetskema, sparetips til faste udgifter etc.
• Erhververelateret kommunikation: Der vil blive arbejdet
med forståelse for vigtigheden af kommunikation med
omverdenen. FIT for work: Her får du færdigheder
inden for områder, der øger din selvstændighed.
• Personlige mål: Her arbejdes med det, som er
vigtigt for dig. Det kan være personlig udvikling,
planlægningsstrategier etc.

www.nybro7.dk

• IT-fagligt: Du bliver undervist i IT-faglige færdigheder,
så du får kompetencer indenfor styresystemer,
netværk, computerens opbygning og brugen af
forskellige programmer.

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb

Karrieremesse
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Padborg Elevforum
Vores formål er at markedsføre virksomhederne, nyligt åbnede lærepladser og
livet i Padborg. Vi kæmper for at styrke
de sociale og faglige relationer, fra elev
til elev, men også fra virksomhed til
virksomhed.

Padborg Elevforum er en nygrundlagt non-profit
organisation, som udelukkende er til for at give dig den
fedeste læretid i Padborg.

Antal ansatte i organisationen
6

I Padborg Elevforum har vi mekanikere, speditører,
lageroperatører, revisorer, økonomer mm.

Kom hen og få en snak med os, og hør hvordan det
er at arbejde for en af de internationalt stærke
virksomheder med global indflydelse i deres branche
i Nordeuropas største transportcenter, Padborg.

Ansættelses-/ studiested
Padborg Transportcenter.
Kontaktinformationer
Padborg Elevforum
Tolbodvej 2
6330 Padborg
Nicolai Nordsted Sørensen
nso@dtk.dk
28 269 269
/groups/189862591662947
/groups/13605338

Karrieremesse
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Produktionshøjskolen Meritten
Produktionsskoleelever, afklaring til
uddannelse eller erhverv.

Meritten er en erhvervsorienteret produktionshøjskole
for unge i alderen 16-25 år, som er uafklarede i forhold
til valg af uddannelse eller erhverv.

KUU uddannelse 2 årig ungdomsuddannelse som serviceassistent indenfor
”byg og håndværk” eller ”børn, unge og
ældre”.

Vi har værksteder inden for metal, træ, auto,
pædagogikværkstedet ”børn, unge og ældre”, IT,
renovering samt musik.

STU, 3 årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Antal ansatte i organisationen
24
Ansættelses-/ studiested
Produktionshøjskolen Meritten
Østergade 58
6230 Rødekro
Kontaktinformationer
Produktionshøjskolen Meritten
Østergade 58
6230 Rødekro

Skolen arbejder målrettet med elevernes faglige,
personlige og sociale kompetencer.
Skolen tilbyder eleverne muligheden for at afprøve deres
færdigheder og erhvervsmæssige interesser i anerkendende rammer. Vi fokuserer på muligheder frem for
begrænsninger og skaber rammer, hvor eleverne kan
udfolde sig alene og lære i grupper.
Skolen er kendetegnet ved:
• Stor medmenneskelig interesse, hvor alle er åbne,
forstående og modtagelige for hinandens synspunkter.
• Fællesskab og medindflydelse.
• Et godt arbejdsmiljø, hvor samtale, tillid, kreativitet
og humor præger hverdagen.

73 67 02 70
meritten@meritten.dk
www.meritten.dk
Find os på Facebook og Youtube

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb

Karrieremesse
Aabenraa 2018

55

Region Sønderjylland-Schleswig,
Regionskontor & Infocenter
Region Sønderjylland-Schleswig blev
grundlagt i 1997 af tyske og danske
partnere med henblik på at fremme samarbejdet og udviklingen i regionen.
Geografisk set ligger Region Sønderjylland-Schleswig i den nordligste
del af Tyskland og den sydligste del
af Danmark og udgør dermed porten
mellem Nord- og Centraleuropa. Her bor
omkring 700.000 indbyggere – 450.000
på den tyske side og 250.000 på den
danske side.

Antal ansatte i organisationen
13
Kontaktinformationer
Region Sønderjylland-Schleswig
Regionskontor & Infocenter
Lyren 1
6330 Padborg
74 67 05 01

I den grundlæggende aftaletekst af 16.9.1997 prioriterede Region Sønderjylland-Schleswig nogle bestemte
indholdsmæssige mål, som man ønskede at opnå og
som overordnet omfattede følgende emneområder:
• Erhvervsudvikling / arbejdsmarked / erhvervsuddannelser / universitetsudvikling
• Regional planlægning og koordinering / landområder
/ infrastruktur / transport
• Kultur / ligestilling / sprog
• Sociale forhold / sundhed
• Miljø / naturbeskyttelse
• Samarbejde i Europa
Regionskontoret er fælles sekretariat for bestyrelse,
udvalg og faggrupper. Samtidig kan alle interesserede
borgere, organisationer, institutioner, myndigheder,
firmaer m.v. henvende sig til kontoret mhp. at informere
sig, samt opnå kontakt med parter indenfor alle mulige
emner i det andet land osv. Idéer og forslag til projekter
og aktiviteter samles også her og formidles videre til
rette vedkommende internt og/eller eksternt. Infocentret
er et servicetilbud af Region Sønderjylland-Schleswig
til grænsependlere, virksomheder og andre. Vi vejleder
alle, som vil arbejde på den anden side af grænsen eller
vil bosætte sig der.

www.region.dk
www.region.de
www.pendlerinfo.org
/Region.SJSL

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Karrieremesse
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Ophold i udlandet
Trainee /Graduateforløb

Revisionscentret Aabenraa
Godkendt revisionsaktieselskab
Vi udfører revision, regnskabs- og
skatteassistance, samt rådgivning.
Vores kunder er både små og store
danske virksomheder, samt internationale koncerner med etablering i Danmark.

Antal ansatte i organisationen
17
Ansættelses-/ studiested
Ansættelse og praktisk uddannelse på
vores kontor, Haderslevvej 6 i Aabenraa.
Skoleophold i elevtiden foregår på IBC i
Kolding.
Kontaktinformationer
Revisionscentret Aabenraa
Godkendt revisionsaktieselskab
Haderslevvej 6
6200 Aabenraa

Vi er en socialt ansvarlig virksomhed, hvor der er plads
til forskellighed og generelt er der højt til loftet.
Vi har udlært talrige elever gennem vores 40 års historie
i Aabenraa. Heraf er mange fortsat hos os og udgør
rygraden af vores organisation.
Hos os har du rigtig god mulighed for indflydelse på
eget arbejde og arbejdsopgaver. Vi går ind for frihed
under ansvar, hvilket blandt andet udmønter sig i at alle
medarbejdere hos os har flextid.
Du får muligheden for flere forskellige karriereforløb.
Som hovedregel startes der med en basisuddannelse
til revisorassistent, med to års sideløbende HD 1. del.
Herefter lægges i fællesskab en individuel uddannelsesplan efter lyst og evner, der f.eks. kan indeholde HD/R,
Cand.merc.aud. og evt. afsluttende uddannelse til
statsautoriseret revisor.

aabenraa@revisor.dk
www.revisor.dk

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb
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SALUS Boligadministration
SALUS er den største udlejer af boliger i
Sønderjylland. Vi varetager udlejning, drift
og administration af godt 9.500 almene
boliger.

Antal ansatte i organisationen
Mere end 100.
Antal ansatte i organisationen
Vores hovedkontor ligger i Aabenraa,
men vores aktiviteter er spredt rundt
i Sønderborg, Aabenraa og Tønder
Kommuner.

Vi har beboere fra alle samfundslag, og hver med deres
egen historie.
Nogle bor i den samme bolig i 70 år, og andre har ofte
brug for en ny bolig, når noget ændre sig i deres liv.
Vi beskæftiger mange faggrupper.
De primære er:
• Ejedomsfunktionærer
• Administrative medarbejdere (Økonomi og udlejning)
• Håndværkere (primært malere)

Kontaktinformationer
SALUS
Egevej 9
6200 Aabenraa

Indenfor alle disse faggrupper, har vi også elever/lærlige.

Toke Arndal

Herudover har vi også Inspektører (typsik bygningskonstruktører e.l.) og akademiske medarbejdere.

tarn@salus-bolig.dk
73 45 65 10
www.salus-bolig.dk
/salusbolig
/company/salus-boligadministration

Muligheder i
organisationen

Boligen er rammen om et godt familieliv.
Vi er med i alle livets faser. Fra nyetablerede familier, der
gerne vil have trygge rammer for deres børn, til studerende, der flytter hjemmefra første gang, og seniorer,
der søger den bolig, de skal slutte deres liv i.

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Den vigtiste egenskab vi søger hos vores medarbejdere
er, at man er serviceminded, kan omgås alle mennesketyper og kan kommunikere klart og tydeligt.
Herudover er det væsentligt med gode skriftlige
kundskaber, og god forståelse for sprog er også en klar
fordel, da en del af vores beboere kan have vanskeligt
ved at begå sig på dansk.

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Karrieremesse
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Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb

SDU
SDU tilbyder universitetsuddannelser og
forskning på højt niveau.

Antal ansatte i organisationen
170
Ansættelses-/ studiested
SDU
Alsion 2
6400 Sønderborg

SDU i Sønderborg tilbyder et unikt internationalt
studiemiljø, der er præget af, at de studerende kommer
fra mange forskellige lande. Undervisningen ved SDU
i Sønderborg foregår på engelsk. Samtidig med at du
dygtiggør dig på den uddannelse du har valgt bliver
dine sproglige færdigheder bedre. Desuden lærer du fra
dine medstuderende noget om andre kulturer hvilket er
en vigtig egenskab når du efter uddannelsen søger job.
SDU Sønderborg er et relativt lille uddannelsessted,
der giver dig et overskueligt tæt studiemiljø

SDU udbyder uddannelser i:
Odense, Kolding, Esbjerg, Slagelse
og Sønderborg.
Kontaktinformationer
Syddansk Universitet
Alsion 2
6400 Sønderborg
65 50 11 02
sdu-soenderborg@sdu.dk
www.sdu.dk

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb
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AABENRAA
Shop i City - Aabenraa
Vi arbejder for detailhandlen og
repræsentere alle butikker i Aabenraa
gågade og by.

Antal ansatte i organisationen
2
Antal ansatte i organisationen
Shop i City Aabenraa
Storegade 30
6200 Aabenraa.

En læreplads indenfor detailhandlen anno 2018 og frem,
er ikke kun det at være ansat i en butik.
Butikkerne er blevet meget mere end det martrikelnummer de er på, de handler og sælger med hele
verden. Det er IT, det er nyttænkning, sociale medier,
elektroniske platforme, nethandel og meget mere.
En elevplads indenfor detail er meget spændende og
åbner op for en masse andre muligheder. Karriereforløbet vil være en elevplads som kombinere skole- og
praktik i en 3-4 år periode.

Kontaktinformationer
Dorthe Bjerrum Hilbig
Shop i City Aabenraa
Storegade 30
6200 Aabenraa

AABENRAA

74 63 25 00
nyhed@shopicityaabenraa.dk
www.shopicityaabenraa.dk

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave
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Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb

Skifter Lastbil A/S
Skifter Lastbil A/S er autoriseret Volvo og
Renault Lastbil-forhandler og serviceværksted. Endvidere forhandles og
serviceres Palfinger kraner.

Antal ansatte i organisationen
Ca. 130
Ansættelses-/ studiested
Aabenraa (hovedafdeling), Padborg,
Esbjerg og Herning.
Kontaktinformationer
Skifter Lastbiler A/S
Lundsbjerg Industrivej 1
6200 Aabenraa

Skifter Lastbil A/S er autoriseret Volvo & Renault
lastbilforhandler og er beliggende i Aabenraa, Padborg,
Esbjerg og Herning.
Virksomheden er privatejet med hovedkontor i Aabenraa.
I alt er vi ca. 130 ansatte og en virksomhed i vækst med
klare målsætninger og værdier.
Vi ansætter løbende mekanikerlærlinge til vores
værksteder samt elever til vores reservedelsafdelinger.
Har du mod på at blive udfordret, af en krævende
kundegruppe samt være en del af en virksomhed i
vækst, så skal du kontakte Skifter Lastbil A/S.
I 2016 blev vi kåret til årets læreplads af IBC hovedforløb

Thomas Henriksen
th@skifterlastbil.dk
www.skifterlastbil.dk
www.volvotrucks.dk

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb
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Social- og Sundhedsskolen Syd
Vi uddanner Social- og sundhedshjælpere og Social- og Sundhedsassistenter, der skal yde omsorg og
pleje til mennesker, der er indlagt på
sygehus, bor på plejecenter, hjemmepleje eller døgninstitution.
Vi uddanner også Pædagogiske
Assistenter, der kan arbejde i vuggestuer,
børnehaver, SFO og døgninstitutioner for
unge og handicappede.

Antal ansatte i organisationen
Ca. 100
Ansættelses-/ studiested
Bjerggade 4M
6200 Aabenraa

Hvis du interesserer dig for mennesker, og ønsker at
bidrage til at give livskvalitet til børn, unge og ældre,
skal du vælge en uddannelse hos os. Du oplever en
anderledes uddannelse, hvor der er en god vekselvirkning mellem teori og praktik. Du kommer i forskellige praktikker, hvor du for mulighed for at afprøver den
viden, som du lært om på skolen. Du får løn under uddannelsen og vi finder de relevante praktikpladser til dig.
Du skal ikke være student for at komme på vores skole.
Uddannelserne giver adgang til forskellige videregående
uddannelser, hvor du kan tage en professions bachelor,
eksempelvis sygeplejerske, Jordemor eller pædagog.
Du har også mulighed for at tage en EUX, som er en
erhvervsuddannelse, hvor man veksler mellem teori
og praksis, og samtidig får en gymnasial uddannelse
svarende til en EUX.
Skolens værdier:
• At vi tænker i sammenhænge og helheder

Kontaktinformationer
Social- og Sundhedsskolen Syd
Bjerggade 4M
6200 Aabenraa

• At vi udviser ansvarlighed i fællesskabet
• At vi arbejder reflekterende i et konstruktivt samarbejde
• At vi i vores kommunikation udviser respekt for det
andet menneske

Susanne Anegaard
sah@sosu-syd.dk
73 33 43 00

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Karrieremesse
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Trainee-/Graduateforløb

Syd- og Sønderjyllands Politi
Politiets vagtcentral i Esbjerg styrer og
koordinerer døgnet rundt alle akutte
opgaver. Også kredsens øverste ledelse,
de centrale politiafdelinger, anklagemyndigheden og den centrale administration
er placeret i Esbjerg.

Antal ansatte i organisationen
Politikredsen har cirka 950 medarbejdere.
Ansættelses-/ studiested
Aabenraa (hovedafdeling), Padborg,
Esbjerg og Herning.
Kontaktinformationer

Der er placeret en hovedstation i Esbjerg og lokalstationer i Haderslev, Ribe, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen
og Aabenraa. I Padborg ligger Udlændingekontrolafdelingen (UKA), som er specialiseret i efterforskning af
kriminalitet med udenlandske statsborgere involveret.
Politiets vagtcentral i Esbjerg styrer og koordinerer
døgnet rundt alle akutte opgaver. Også kredsens øverste
ledelse, de centrale politiafdelinger, anklagemyndigheden
og den centrale administration er placeret i Esbjerg.
Se vores nye reklamefilm på politiskolen.dk

www.politiskolen.dk

Muligheder i
organisationen

Syd- og Sønderjyllands Politis mission er at virke for
tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet.
Syd- og Sønderjyllands Politi dækker som kreds den
sydlige del af Jylland.

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb
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Sydbank - Vores forretninsmodel
Sydbank er en landsdækkende
rådgivningsbank, der dækker stort set
alle økonomiske behov for både private
og erhvervsvirksomheder. Vi har en
enkel og decentral organisation for at
sikre høj tilgængelighed og let adgang til
beslutninger.
Sydbank er en bank med et solidt økonomisk fundament, som giver plads til
flere forretninger med nye som eksisterende kunder. Vi vil vokse på et sundt
og velfunderet grundlag.
Antal ansatte i organisationen
Ca. 2.000 medarbejdere
Ansættelses-/ studiested
Hovedsædet ligger i Aabenraa og
Sydbank har ca. 60 filialer fordelt over
hele landet. Desuden har banken filialer
Nordtyskland.
Kontaktinformationer
Sydbank
Peberlyk 4, 6200 Aabenraa

Sådan driver vi bank – helt enkelt
Sydbank er sat i verden for at være en bank tæt på
kunderne. Vi finder løsningerne, der hvor de er, hurtigt
og effektivt. Vi bygger på relationerne mellem mennesker.
Og vi har fokus på det vigtige, nemlig bankdrift og sundt
købmandskab. Gammeldags nærvær, ny teknologi – vi
bruger det, der virker.
Vi ser dygtige og engagerede medarbejdere som vores
vigtigste aktiv. Det er derfor dine egne ambitioner og lyst
til at lære nyt, som afgør hvilke karrieremuligheder, du
har i Sydbank.
Karrieremuligheder – praktik og trainee!
I Sydbank er der mange spændende karrieremuligheder,
både som rådgiver, inden for fx privat, erhverv, investering og pension, som specialist og som leder.
Vi tilbyder spændende praktikforløb efterfuldt af et
lærerigt traineeforløb for finansøkonomer- og
bachelorer samt kandidatuddannede.
Medarbejdernes fremtidige udvikling er vigtig for os.
Derfor tilbyder vi relevant videreuddannelse, som giver
den enkelte medarbejder de bedste forudsætninger for
at udvikle sig og performe i jobbet i Sydbank

70 10 78 79
info@sydbank.dk
www.sydbank.dk/privat
/sydbank
/company/sydbank
Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave
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Sygehus Sønderjylland
Sygehus Sønderjylland er et sygehus i
udvikling. Sygehuset varetager behandlingen af patienter samtidig med, at der
er fokus på at skabe og udvikle sammenhængende patientforløb på tværs af
specialer og sektorer.
Sygehuset har et optageområde på ca.
230.000 indbyggere. Akutfunktionen
varetages i Åbenrå, specialefunktionen
varetages i Sønderborg og i Tønder er
der en medicinsk sammedagsfunktion.
Antal ansatte i organisationen
Ca. 2.900 medarbejdere
Ansættelses-/ studiested
Sygehus Sønderjylland er ét samlet
sygehus med adresse og aktiviteter i
Aabenraa, Sønderborg og Tønder.
Kontaktinformationer
Sygehus Sønderjylland
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
79 97 00 00
shs.kontakt@rsyd.dk
www.sygehussonderjylland.dk
/nytshs
/SygehusSonderjylland
Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Sygehus Sønderjylland er også en stor uddannelsesinstitution, hvor studerende og elever gennem praktikforløb får skabt en meningsfyldt kobling mellem teorien
fra skolebænken og den praktiske udførelse på sygehuset.
Der udbydes praktikpladser inden for mange forskellige uddannelser. Det kan være som en formel del af et
uddannelsesforløb, som afklaring inden en uddannelse
eller et kortere praktikforløb.
De kliniske undervisningsforløb/praktikker planlægges
af relevante fagpersoner fra de forskellige uddannelser,
som sygehuset rummer og i et tæt samarbejde med
uddannelsesinstitutioner og kommuner.
Uddannelse indgår som en naturlig og integreret del
af arbejdet på hele sygehuset, hvor uddannelserne er
fagligt udfordrende og personligt udviklende. Meget af
arbejdet foregår i samarbejde med andre faggrupper,
og man vil derfor stifte bekendtskab med en stor del af
de mange opgaver, der løses på et sygehus. Ud over
de nedenfor skitserede uddannelsesretninger, så har
sygehuset også en aktiv rolle i lægens videreuddannelse
efter endt studie på universitetet.
Professionsuddannelser
Bioanalytiker
Ergoterapeut
Klinisk diætist
Fysioterapeut
Jordemoder
Radiograf
Sygeplejerske
Pædagog

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Erhvervsuddannelser
Audiologiassistent
Ernæringsassistent
Falckredder
IT-supporter
Kontorassistent
Lægesekretær
Neurofysiologiassistent
Social- og sundhedsassistent

Ophold i udlandet
Trainee /Graduateforløb
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Sønderjyllands Revision
Sønderjyllands Revision er Sønderjyllands
største selvstændige revisionsfirma.
Vi er tæt på vores kunder, det skal du
også være.

Antal ansatte i organisationen
63
Ansættelses-/ studiested
Aabenraa, samt afdelinger i Sønderborg
og Padborg.
Kontaktinformationer
Sønderjyllands Revision
Nørreport 3
6200 Aabenraa

Vi er bevidste om vores roller hos vore kunder, derfor
skal alle medarbejdere hos os sikres de bedste faglige
uddannelser.
Vores uddannelse er en 2 årig elevuddannelse.
Uddannelsen giver nogle praktiske, faglige og teoretiske
færdigheder, som er anvendelige i alle brancher. Du får
løn, mens du er revisorelev, og samtidig får du betalt
videreuddannelse og skolebøger af virksomheden.
Vi arbejder med en uformel organisation, hvor vi har højt
til loftet. En god dag starter med et smil og indeholder
et godt grin i løbet af dagen - sådan er vi, det er du
forhåbentlig også.

Charlotte Larsen
cla@sr.dk
74 62 61 12
www.sr.dk

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave
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UC SYD
Vi er Sydjyllands professionshøjskole.
Vi uddanner studerende til bestemte
professioner og erhverv. De fire største
er lærer, pædagog, sygeplejerske og
socialrådgiver, men der er 16 i alt.
Vi videreuddanner, forsker og løser konsulentopgaver for danske og
udenlandske institutioner – både
offentlige og private. Og vi er en arbejdsplads med en bred vifte af stillinger samt
praktik- og elevpladser.

Vi ligger midt i smuk natur, nær jobs og gode studieboliger i byer, hvor du kan leve, mens du læser.
Din udvikling og karriere er det vigtigste, og derfor
lærer vi dig at omsætte viden til virkelighed.

Antal ansatte i organisationen
6.000 studerende og 700 ansatte.

Hos UC SYD får du erfaring allerede under uddannelsen,
når du er i praktik. Det gør, at du som færdiguddannet
er rustet til at gå direkte ind i dit første job.

Ansættelses-/ studiested
UC SYD har campusser i 4 byer:
Esbjerg, Kolding, Haderslev, Aabenraa.
Kontaktinformationer
UC SYD
Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
72 66 20 00

I dine praktikperioder får du din egen fremtid i hænderne
og mærker, hvordan dit professionelle liv former sig
inden for det fag, du har valgt. Vores uddannelser er
altid på højt niveau, udviklet ud fra den nyeste forskning
og direkte anvendelige. Vi giver vores studerende
redskaberne til at realisere deres talent, drømme og
ambitioner i Danmark og i udlandet. UC SYD er
rammen om det gode studieliv og faglig fordybelse.

Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, har du direkte
adgang til en master- og kandidatuddannelser
UC SYD som arbejdsplads er for dig, der kan spejle dig
i vores værdier: nærhed, ambition, vitalitet og balance.
Hos os har du mulighed for at præge din karriere og
udvikling, og der er plads til både arbejds-liv og familietid.

ucsyd@ucsyd.dk
www.ucsyd.dk
/ucsyd.dk
@uc_syd
/company/university-college-syddanmark
@uc_syd
Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Ophold i udlandet
Trainee /Graduateforløb
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Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU)
Ungdommens Uddannelsesvejledning
er et vejledningstilbud, der tilbyder
uddannelses- og erhvervsvejledning
til række forskellige grupper af unge.

Antal ansatte i organisationen
12

Det overordnede mål er, at vejledningen skal bidrage til:
• at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig
gavn for den enkelte og for samfundet
• at frafald og omvalg i uddannelserne begrænses
mest muligt
• at den enkelte selv kan søge og anvende
informationer, herunder it-baserede informations- og
vejledningstilbud, om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse.

Ansættelses-/ studiested
Kallemosen 20
6200 Aabenraa
Kontaktinformationer
UU - Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa
73 76 75 40
uu@aabenraa.dk
www.uu-aabenraa.dk

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave
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VUC Syd
VUC Syd tilbyder uddannelse for unge
og voksne. Omtrent 8.000 kursister er
hvert år tilmeldt enkelte fag eller hele
forløb i alt fra grundlæggende læsning,
skrivning og regning til fag på højeste
gymnasiale niveau.
VUC Syd har afdelinger i Haderslev,
Aabenraa, Tønder og Sønderborg.
Derudover tilbyder VUC Syd fjernundervisning via VUC.nu samt kurser til
virksomheder og ledige tilmeldt jobcentre.

Antal ansatte i organisationen
Vi er ca. 240 medarbejdere.
Ansættelses-/ studiested
VUC Syd har afdelinger i Haderslev,
Sønder-borg, Tønder og Aabenraa.

Vil du være med til at gøre en forskel for unge og
voksne og give dem mulighed for at skabe deres
egen fremtid?
På VUC Syd uddanner vi hvert år ca. 8.000 voksne.
Her får de styr på enten læsning, skrivning og matematik
på grundlæggende niveau eller tager en eksamen,
der åbner døren til gymnasiale eller videregående
uddannelser.
Vi er en blandet flok medarbejdere fordelt på fire
afdelinger i Sønderjylland. Vi har et stærkt kollegialt
sammenhold og brænder alle for at give vores kursister
de bedste forudsætnin-ger for at komme videre i
uddannelse eller i job.
Hos os kan du primært få arbejde som lærer (enten på
avu eller hf), men der er også mange andre muligheder.
Vi har stillinger inden for studievejledning, administration,
it, ejendomsservice samt i vores Kulturcafé.

Hovedkontoret ligger i Haderslev.
Vi tilbyder jævnligt elevpladser til stillinger i administration
og i Kulturcafé.

Kontaktinformationer
VUC Syd
Chr. X’s Vej 39
6100 Haderslev

Du kan holde dig orienteret om alle jobmuligheder på
VUC Syd på vores hjemmeside: VUCSyd.dk/job

73 61 33 33

Søger du uddannelse, underviser vi i alt fra
grundlæggende læsning, skrivning og regning til fag
på højeste gymnasiale niveau (hf).

post@vucsyd.dk
www.vucsyd.dk
/VUC Syd

Muligheder i
organisationen

@vucsyd

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Fremtiden er din…

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Ophold i udlandet
Trainee /Graduateforløb
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Aabenraa Kommune
Missionen for Aabenraa Kommune er,
at vi sammen skaber Det Gode Liv, og
vi indgår i fællesskaber med borgere,
foreninger og erhvervsliv om Det Gode
Liv. Vi vil gerne være med til at skabe
rammerne, men vi har en forventning
om, at borgere og virksomheder tager
initiativ og spiller med.
Aabenraa Kommune vil være:
• Et aktivt og sundt fællesskab
• Et stærkt syddansk vækstcenter for
sundhed og uddannelse, logistik og
fødevarer
• Drivkraft i en dynamisk grænseregion.

Antal ansatte i organisationen
4.700 fuldtidsansatte
Ansættelses-/ studiested
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Kontaktinformationer
Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
7376 7676
/aabenraakommune
@aabenraakommune

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Aabenraa Kommune er kommunens største arbejdsplads, og vi ønsker at være et attraktivt uddannelsessted, der medvirker til, at unge og voksne tager en
uddannelse, der giver dem et afsæt for et fremtidigt
aktivt arbejdsliv.
Kommunen bidrager ved at stille elev- og praktikpladser
til rådighed, som giver stor mulighed for at komme i job
efterfølgende. I år har Aabenraa Kommune 11 stande
på karrieremessen, hvor du kan blive klogere på, hvordan det er at arbejde som.
• Socialpædagog
• IT-supporter
• Sygeplejerske
• Pædagogisk assistent
• Ergoterapeut
• Pædagog
• Fysioterapeut
• HK-assistent
• Socialrådgiver
• Social- og sundheds• Ernæringsassistent
hjælper/-assitent
I Aabenraa Kommune har vi følgende
uddannelsesområder/praktikforløb:
Elever
• Tandklinik Ass. elever
• SOSU-elever
• EGU elever
• PAU-elever
• Ernæringsassisten/
• Kontorelever
Caterelever
• IT-support elever
• Teknisk designer elever
Studerende
• Administrations• Sygeplejerske
bachelor
• Lærer
• Ergoterapeut
• Pædagog
• Fysioterapeut
• Socialrådgiver
Praktikanter
• AC-praktikanter
• Erhvervspraktikanter

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave

Karrieremesse

70

Aabenraa 2018

Ophold i udlandet
Trainee-/Graduateforløb

Aabenraa Statsskole
Gymnasial ungdomsuddannelse med
hen-blik på kvalificering til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Antal ansatte i organisationen
Ca. 90 ansatte og ca. 800 elever

To ungdomsuddannelser under samme tag.
Vi er en forholdsvis stor skole med et elev-tal på over
800, og vi tilbyder både STX og HF.
Vi lægger vægt på høj faglighed samtidig med, at et
godt socialt miljø er i højsædet.

Ansættelses-/ studiested
Forstallé 14
6200 Aabenraa
Kontaktinformationer
Aabenraa Statsskole
Forstallé 14
6200 Aabenraa
74 62 23 11
aabenraa@statsskole.dk
www.statsskole.dk
/AabenraaStatsskole

Muligheder i
organisationen

Fuldtidsjob
Uddannelse
Studiejob

Projektsamarbejde
Praktik
Speciale/hovedopgave
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Mine aftaler

kl. 15.00-16.30:

Aftale 1
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Udstiller
Kontaktperson

Aftale 2
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Udstiller
Kontaktperson

Aftale 3
Udstiller
Kontaktperson
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